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SKK/UtstK nr 4/2013
2013-09-24
§§ 70 - 96

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Utställningskommitté 24 september 2013 på SKKs kansli

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Marie Nylander (ordf), Kerstin Eklund, Jan Hallberg, Yvonne
Hansén, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg
Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli
Protokoll
Ann-Sofi Flygare
§ 70

Sammanträdet öppnas

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte. Förklarades mötet
därefter öppnat.
§ 71

Val av justerare

Utsågs Yvonne Hansén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 72

Föregående protokoll

SKK UtstK protokoll 3/2013, 2013-05-30
Lades protokollet efter genomgång till handlingarna.
§ 73

Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag

UtstK 2/2013, § 32, UtstK 3/2013, § 60 Policyfrågor/regelfrågor, Regler och
anvisningar för CUA och CUA-H
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Redovisade sekreteraren ett förslag till Regler och anvisningar för CUA och CUA-H
kompletterat utifrån synpunkter från föregående UtstK möte.
Gick UtstK igenom förslaget. Beslöt UtstK att med några smärre justeringar fastställa
Regler och anvisningar för CUA och CUA-H. Uppdrogs till sekreteraren att se till att
informationen om de nya reglerna och anvisningarna når ut till berörda funktionärer
CUA och CUA-H och SKK läns- och specialklubbar.
UtstK 2/2013, § 43 Ringsekreterarfrågor, a) Revidering av ringsekreteraravtal, UtstK
3/2013, § 52 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
Redovisades förslag till reviderad blankett med ny utformning gällande
Ringsekreterarinbjudan/bekräftelse/avtal.
Uttalade UtstK att det omarbetade förslaget till
Ringsekreterarinbjudan/bekräftelse/avtal innehåller fler möjligheter till att tydliggöra
vad som har avtalats mellan arrangör och ringsekreterare. Beslöt UtstK att med en
smärre justering godkänna förslaget. Beslöt UtstK vidare att innan blanketten läggs ut
på www.skk.se inhämta synpunkter från ringsekreteraransvariga vid kommande
seminarium 19 oktober.
UtstK 3/2013, § 60 Policyfrågor/regelfrågor, Utarbetande av särskilt formulär för
förfrågan inför tillsättning av utländska domare
Uppdrag till UtstK vid föregående möte att utarbeta ett särskilt formulär att användas
av utställningsarrangörer i samband med tillsättning av utländska domare. I förfrågan
ska det tydligt framgå att det är en förfrågan och inte en domarinbjudan.
Beslöt UtstK att bordlägga frågan ytterligare.
UtstK 2/2013, § 39 Policyfrågor, c) Reservdomare, UtstK 3/2013, § 52 Bordlagda
ärenden/ledamöternas uppdrag
Redovisade Cindy Pettersson och Jan Hallberg uppdraget från UtstK att se över
tillämpningen av reservdomare på utställningar.
Utav de länsklubbar som granskades under innevarande år framkom följande:
Vid 10 st utställningstillfällen har man inte haft några reservdomare.
Vid 10 st utställningstillfällen har man haft reservdomare som inte dömt några raser.
Vid 3 st utställningstillfällen har man haft domare som dömt raser ena dagen och varit
reservdomare den andra dagen.
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Vid 10 st utställningstillfällen har domare både dömt och varit reservdomare samma
dag.
Sett i det stora hela kunde man av ovan nämnda undersökning inte se att klubbarna på
ett olämpligt sätt har använt systemet. Endast två klubbar har utmärkt sig där man kan
tolka det som att de har använt sig av reservdomare för att slippa kostnad för
eventuell återbetalning.
Uttalade UtstK att man utifrån ovan nämnda redovisning vill
-

rekommendera fler klubbar att anamma tillämpningen med att låta domare
döma raser en av dagarna för att vara reservdomare den andra dagen. Det
skulle innebära att det behövs två reservdomare som vid behov kan klara alla
raser.

-

rekommendera klubbarna att samordna så att de i möjligaste mån undviker att
sätta upp samma reservdomare på flera utställningar i rad.

Tackade UtstK, Cindy Pettersson och Jan Hallberg för utredningen.
UtstK 3/2014, § 53 Information från Tävlings- och utbildningschefen
Vid föregående möte redovisades statistik för åren 2012-2013 angående andelen
nordiska respektive utomnordiska domare på länsklubbsutställningar samt nordiska
respektive utomnordiska domare som dömer svenska raser.
Redovisade Kjell Svensson på uppdrag av UtstK, kompletterande statistik gällande år
2011 samt även 2006, 2000 och 1998.
Konstaterade UtstK att glädjande nog ser siffrorna totalt sett bra ut.
Rekommendationen om 50 % nordiska domare på länsklubbsutställningar samt att
svenska raser bör dömas av nordiska domare uppfylls av de allra flesta länsklubbar.
Statistiken visar att det finns två-tre klubbar som regelmässigt bryter mot
rekommendationen.
Beslöt UtstK att tillskriva och särskilt påminna dessa klubbar om att de svenska raserna
ska dömas av nordiska domare.
§ 74

Information från ordföranden

Fanns för UtstK kännedom en resultatrapport från augusti 2013.
Fann UtstK att rapporten ligger väl mot budget.
Lades rapporten till handlingarna.
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§ 75

Information från ledamöterna

Inget att rapportera.
§ 76

Information från tävlings- och utbildningschefen

Nyhetsbrev
Fanns för UtstK kännedom en grafisk rapport på UtstK första Nyhetsbrev som skickats
ut till funktionärer inom utställningsverksamheten under försommaren. Rapporten
innehåller bland annat antalet skickade brev, unika öppningar av Nyhetsbrevet och
antalet aktiva prenumeranter.
Noterade UtstK informationen.
§ 77

Information från sekreteraren

Information från Svenska Pudelklubben gällande mätning för vidarebefordran till
berörda klubbar
För UtstK kännedom har en skrivelse inkommit från Svenska Pudelklubben angående
mätning av pudel, med önskemål om att dokumentet sprids ut i organisationen.
Uttalade UtstK att den skrivelse som ordföranden i Svenska Pudelklubben har
utarbetat är alldeles utmärkt instruktiv och redogör på ett tydligt sätt både hur
mätningen av pudel ska gå till samt en kort redogörelse kring varför de tre minsta
storlekarna; mellan-, dvärg- och toypudel, ska mätas.
Beslöt UtstK med anledning av att det kontinuerligt kommer in ärenden från
länsklubbsutställningar som gäller mätningar av framför allt raser som har flera
storleksvarianter i sin standard, att vidarebefordra ovan nämnda dokument till
länsklubbarna för tillämpning. Vidare beslöt UtstK att uppmana länsklubbarnas
utställningsarrangörer och utställningsansvariga att se till att ringsekreteraransvariga
får ta del av dokumentet för spridning till sina ringsekreterare.
Angående CS beslut - generell domarkonferens 24-25 februari 2018
För UtstK kännedom fanns information om att Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse
vid möte 7 augusti 2013, beslutat att hålla en generell domarkonferens den 24-25
februari 2018, vilket för utställningsverksamheten innebär att SKKs auktoriserade
exteriördomare inte kommer att kunna döma på utställningar den helgen. Vidare att
eventuella domaruppdrag som redan nu är uppbokade, avbokas med hänvisning till
Centralstyrelsens beslut samt innebär det att SKKs UtstK inte kommer att bevilja att
några utställningar arrangeras under den helgen.
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§ 78

Protokoll från SKK centralstyrelse och SKKs kommittéer

a)Utdrag från SKK centralstyrelse protokoll – möte 17-18 april 2013
UtstK 2/2013, § 36, UtstK 1/2013, Redovisning av UtstK VU-beslut
§ 14 Inkomna skrivelser, a) och b)
Redovisning till SKK CS av UtstK VU beslut angående a) svanskupering storpudel
b) angående svanskupering lakelandterrier.
Samt skrivelse från Göran Bodegård med anledning av UtstK VU-beslut.
Noterade UtstK att CS fastställt att UtstK har handlagt ärendet ovan nämnt korrekt.
b)Protokollsutdrag från SKKs domarkommitté 3/2013, § 95 Domarfrågor – Domarens
bedömning, a)
Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att priser erhållna på Norrbottens
Älghundklubbs utställning i Överkalix 2013-03-03, ska annulleras.
DKs rekommendation och UtstK beslut med anledning av att domaren har tilldelat
följande hundar av rasen östsibirisk lajka, disqualified på grund av mankhöjden. Avsteg
från angiven mankhöjd med mer än +/- 2 cm är ett allvarligt fel men inte ett
diskvalificerande fel, enligt gällande standard.
SE62616/2011 - Hälltagbackens Daim
SE61010/2011 – Lappkåtakläppens Hubbe
SE27130/2010 – Jaktfjäderns Barr
SE27129/2010 – Jaktfjäderns Bas
SE65297/2009 – Stortallens Frost
Beslöt UtstK vidare att särskilt uppmärksamma Svenska Älghundklubben på DKs
noteringar om att inga fullständiga kritiker har skrivits på aktuella hundar, vilket är
obligatoriskt att göra.
§ 79

Övriga protokoll

För UtstK kännedom fanns följande protokoll:


SKK centralstyrelse protokoll nr 2/2013, 2013-04-17-18, nr 3/2013, 2013-06-12,
nr 4/2013, 2013-08-07

 SKK domarkommtté protokoll nr 3/2013, 2013-06-13
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 Noterade UtstK informationen
§ 80

Disciplinnämndens (DN) meddelade beslut

För UtstK kännedom, meddelade beslut från Disciplinnämnden i ärenden som berör
utställningskommittén.
Noterade UtstK informationen.
§ 81

Bestyrelserapporter

För UtstK kännedom fanns inkomna bestyrelserapporter från följande länsklubbar:
 Uppsala läns Kennelklubb, Österbybruk 25-26 maj
 Nordskånska Kennelklubben, Hässleholm 18-19 maj
 Östergötlands Kennelklubb, Norrköping 1-2 juni
 Norra Älvsborgs Kennelklubb, Vänersborg 8-9 juni
 Dalarnas Kennelklubb, Avesta 15-16 juni
 Södra Älvsborgs Kennelklubb, Borås 29-30 juni
 Norra Norrbottens Kennelklubb, Gällivare 29-30 juni
 Wästmanlands Kennelklubb, Köping 20-21 juli
 Värmlands Kennelklubb, Ransäter 27-28 juli
 Blekinge Kennelklubb, Ronneby 10-11 augusti
 Östergötlands Kennelklubb, Norrköping 17-18 augusti
 Västra Kennelklubb, Backamo/Ljungskile 24-25 augusti
 Gotlands Kennelklubb, Visby 24 augusti
 Gotlands Kennelklubb, Visby 25 augusti
 Stockholms Kennelklubb, Solvalla 1 september
 Småland-Ölands Kennelklubb, Öland 7-8 september
Noterade UtstK att utav ovan nämnda bestyrelserapporter är det endast ett par tre
rapporterade avvikande händelser. Dock finns det 7 rapporter om oacceptabelt
beteende samt 2 rapporter om hund som förvarats olämpligt.
Gällande en av de inkomna rapporterna om hund som förvarats olämpligt har efter
utredning framkommit att hundägaren inte är medlem och därför kan ärendet inte
handläggas eller vidarebefordras till SKKs Disciplinnämnd, vilket hade varit fallet med
hänseende till hur hunden har förvarats.

Noterade UtstK vidare att samtliga länsklubbar inte har inkommit med sina
bestyrelserapporter, varvid UtstK påpekade att bestyrelserapporterna är obligatoriska
för länsklubbarna från och med 1 januari 2013.
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§ 82

Inför Kennelfullmäktige (KF) 2013

Gick UtstK igenom delegeringsordning från KF 2011. Föreslogs viss justering i
delegeringsordning som ska gälla för 2014-2015, särskilt avseende de prioriterade
områdena.
Beslöt UtstK att uppdra till kansliet att justera i delegeringsordningen för 2014-2015
för UtstK, i enlighet med förslaget.
Fanns budgetförslag för UtstK gällande kommande period 2014-2015.

§ 83

Utbildningsfrågor

Seminarium för ringsekreteraransvariga 19 oktober 2013
Fanns ett färdigt program för seminarium för ringsekreteraransvariga som kommer att
hållas på Scandic Upplands Väsby den 19 oktober. 38 st ringsekreteraransvariga från
läns- och specialklubbar har anmält sig till seminariet. Bland annat kommer deltagarna
att få lämna önskemål och förslag på material som bör finnas med vid så kallade
”brush up”- genomgångar; d v s uppdateringar för ringsekreterare som inte har
tjänstgjort under de senaste två (2) åren men inom fem (5) år, i enlighet med Regler
och anvisningar för ringsekreterare. Tanken är att ett brush up-material ska
sammanställas centralt på SKK och finnas tillgängligt för de handledare som håller
brush up-kurser.
Beslöt UtstK att i samband med rubricerade seminarium inhämta synpunkter på
förslaget till reviderat avtal för ringsekreterare samt informera om PM/instruktioner
från Svenska Pudelklubben angående inmätning av ras med flera storleksvarianter.
Speakerutbildning 20 oktober 2013
Fanns deltagarförteckning till speakerutbildningen som kommer att arrangeras på
Scandic Upplands Väsby den 20 oktober. 14 deltagare från läns- och specialklubbarna
har anmält sig. Det är första gången som en speakerutbildning arrangeras inom SKK.
Patricia Rätsep har i samråd med UtstK tagit fram ett program och kommer att
tillsammans med en logonom (röst- och talpedagog) hålla utbildningen.
Konstaterade UtstK att intresset för speakerutbildningen är över förväntan och ser
fram emot att få ta del av utvärderingen från kursen.

Utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare 22-23 februari 2014
Mejlutskick görs i början av oktober till läns- och specialklubbarna med information om
datum när utbildningen arrangeras samt att den hålls på Scandic Star i Sollentuna.
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”Brush up”- utbildning för CUA-H som utbildades 2006 och 2007
Mejlutskick i början av oktober till berörda CUA-H för information om att brush up
arrangeras 29-30 mars 2014 på Scandic Star i Sollentuna.
Utbildning av handledare för ringsekreterare i de fyra FCI-språken
Uppföljning av tidigare diskussion gällande planering och upplägg av utbildningarna för
handledare för utbildning av ringsekreterare med grundläggande kunskaper i
något/några av de fyra FCI-språken. Informerade sekreteraren om att kontakt tagits
med Nordskånska Kennelklubben som på sin hemsida har annonserat om en utbildning
för ringsekreterare som vill tjänstgöra för engelsktalande domare.
Beslöt UtstK att uppdra till sekreteraren att hålla fortsatt kontakt med Nordskånska
Kennelklubben för att kunna ta del av deras upplägg och erfarenheter av utbildningen.
Beslöt UtstK att uppdra till arbetsgruppen bestående av Cindy Pettersson och Ulla
Rylander samt sekreteraren att återkomma till UtstK när rubricerade utbildningar är
mer klara.

§ 84

Inkomna skrivelser

a)Anmälan/rapport om hundar som förvarats olämpligt i samband med utställning
Fanns en skriftlig rapport från bestyrelsen i Uppsala läns Kennelklubb avseende en
anmälan mot en ringsekreterare som tjänstgjort på länsklubbens utställning i
Österbybruk i maj 2013 och i samband med uppdraget förvarat egna hundar i bur på
ett olämpligt sätt. Framför allt har i rapporten framhållits att hundarna suttit i bur
under lång tid utan att bli rastade. Avföring ska ha funnits i buren i samband med att
hundarna togs ut ur buren av bestyrelsen.
Veterinär på plats har tillkallats och undersökt berörda hundar. Veterinären har även i
en skriftlig redogörelse informerat om att hundarna därefter påträffats i bil på
parkeringen, men att allmäntillståndet då varit gott. Hundarna ska inte under tiden
som de förvarades i bilen ha varit utsatta för akut fara på grund av temperaturen.
Fanns skriftligt yttrande från hundägaren, inkommet 23 juni 2013.
Fanns kompletterande uppgifter från arrangerande länsklubb, inkommet 15 juli 2013.
Fanns skriftligt yttranden från tjänstgörande ringsekreterarkollega, inkommet 27
augusti 2013.
Gick UtstK igenom inkomna underlag. Konstaterade UtstK med hänvisning till antalet
utställda hundar i ringen där hundägaren tjänstgjorde som ringsekreterare, angiven
tidsrymd för bedömningen och möjlighet till paus för ringsekreterarna samt att det
funnits avföring i hundburen, att hundarna inte fått erforderlig tillsyn och rastning.
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Vidare uttalade UtstK att i några avseenden råder det motsägelsefulla uppgifter från
berörda funktionärer och hundägaren avseenden tillsyn under dagen, samt kring de
hundar som påträffats i hundägarens bil vid senare tillfälle. Fann UtstK det styrkt att
två hundar förvarats olämpligt i bur under tiden som hundägaren tjänstgjort som
ringsekreterare.
Beslöt UtstK att tilldela berörd ringsekreterare en erinran, vilket innebär den lägsta
graden av disciplinär åtgärd, med hänvisning till etiska regler för ringsekreterare. Inte
desto mindre har UtstK påpekat det allvarliga i att en auktoriserad ringsekreterare som
i sitt utövande förväntas ha god kunskap och vara ett föredöme inom SKKorganisationen, visar brister i omdömet kring hundhållningen. Uttalade UtstK att man
förväntar sig att berörd ringsekreterare fortsättningsvis följer gällande regler.
b)Angående 9-veckorsvalp - Svenska Taxklubbens utställning – Skåne/Blekinge 15 juli
2013
Med anledning av en skrivelse med bifogad bild på en 9-veckorsvalp i en lokaltidning
från rubricerade utställning, tog utställningskommittén kontakt med berörd
specialklubb samt hundägare för yttrande.
Fanns yttrande från Svenska Taxklubben.
Fanns yttrande från hundägaren.
Fann UtstK att arrangören har handlat på ett riktigt sätt i den uppkomna situationen på
plats. Hundägaren beklagar det inträffade.
Lades ärendet till handlingarna.

c)Angående juniorhandlingdomare på Södermanlands Kennelklubbs utställning i
Eskilstuna 17 augusti 2013
Fanns en skrivelse till SKKs utställningskommitté, inkommen 20 augusti 2013 gällande
valet av ersättare på rubricerade utställning, för utannonserad juniorhandlingdomare,
som blivit akut sjuk.
Av skrivelsen framkommer att ”ersättaren” i finaltävlingarna utfört sitt uppdrag som
juniorhandlingdomare och senare i finalringen visat egen valp samt därefter utfört ett
uppdrag som handler gällande ytterligare en annan hund.
Fanns yttrande i ärendet från berörd arrangerande länsklubb inkommet 21 augusti
2013.
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Tog UtstK del av ovan nämnda inkomna underlag. Konstaterade UtstK att begärt
yttrande, från berörd juniorhandlingdomare /”ersättare” inte inkommit till UtstK till
dags dato.
Uttalade UtstK det anmärkningsvärda i att arrangerande länsklubb i sitt yttrande
framhåller och berättigar sitt val av domare/ersättare med att ”juniorhandlingdomare
är att betrakta som övrig funktionär och som sådan äger rätt att ställa ut och visa
hund. Vidare att juniorhandling är en inofficiell tävlingsform och således inte en del av
den officiella utställningen.”
Beslöt UtstK med anledning av Södermanlands Kennelklubbs uttalande ovan nämnt,
att informera berörda utställningsfunktionärer om att domare i finaltävlingarna inte
äger rätt att ställa ut och/eller visa hund på utställning där dessa tjänstgör. Det gäller
såväl domare för inofficiella valpklasser på utställningen, som domare i
juniorhandlingtävlingar och de inofficiella grupp- och finaltävlingarna.
Beslöt UtstK att hänvisa till Handling – Regler och anvisningar för handlingtävlingar,
SM uttagningstävlingar och SM-final i junior handling samt anvisningar för domare i
junior handling, punkten Domare: ---Domare får inte anmäla eller visa hund på samma
utställning som denne dömer SM-uttagningstävlingar.--Beslöt UtstK med hänvisning till Utställnings- och championatregler, punkt 9. Domare
och övriga funktionärer, starkt påpeka det olämpliga i att en arrangör tillfrågar en
person om att döma samtidigt som denne ställer ut hundar på
ifrågavarande utställning, innebärande att det blir ett brott mot gällande
utställningsregler. I ett sådant fall som ovan nämnts borde arrangören påmint
domaren/ersättaren om att uppdraget innebär att han måste avstå från att ställa
ut/visa hund alternativt tacka nej till uppdraget.

§ 85

Policyfrågor/regelfrågor

a)Dispensansökningar gällande domare att döma raser som de inte är auktoriserade
på
SKKs utställningskommitté har diskuterat en fråga på uppdrag av domarkommittén
som är den kommitté som handlägger dispensansökningar från utställningsarrangörer,
gällande domare att döma raser som de inte är auktoriserade på.
Utställningskommittén har uppmärksammat att utställningsarrangör väljer bort att
anlita auktoriserad domare på vissa raser där det finns få individer i regionen eller
populationen i stort. Ibland lägger man redan tidigt i planeringen in detta som ett
alternativ; d v s väljer att inte planera domare för alla sina raser, långt innan själv
utställningstillfället. Ibland kommer arrangörer in med dispensansökan när läget är
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akut; d v s det ”dyker upp” en eller flera individer av en ras till utställningen, som man
inte räknat med. Inte desto mindre är reglerna helt tydliga avseende att domare ska
vara auktoriserade på de raser de dömer. Utställningskommittén anser att även raser i
minoritet har rätt till en auktoriserad domare och att detta är viktigt att hålla fast vid.
Utställningskommittén uttalade vidare att om det saknas/finns för få domare
exempelvis inom vissa raser, är ett bättre sätt att tackla ”problemet”, genom att
påverka/uppmana ”sina” domare att utbilda sig och ansöka om följdauktorisation på
dessa raser.
Beslöt UtstK att påminna specialklubbarnas utställningsarrangörer om ovan nämnda.

b)Införande av Svensk Veteranvinnartitel
Fanns en skrivelse inkommen 23 augusti 2013 med synpunkter från en medlem, på att
det inte finns någon Svensk Veteranvinnartitel vid Svensk Vinnarutställning inom SKK.
Ett skäl enligt skriftställaren att införa Svensk Veteranvinnartitel är att det med stor
säkerhet skulle öka antalet anmälda hundar. Särskilt de som har veteraner i raser med
relativt stort deltagarantal, som skulle vara mer motiverade om det finns en Svensk
Veteranvinnartitel att erövra.
Skriftställaren hänvisar även till att våra grannländer Danmark, Norge och Finland har
detta på sina Vinnarutställningar.
Beslöt UtstK att stödja förslaget i enlighet med ovan nämnd skrivelse. Beslöt UtstK att
föreslå SKK Centralstyrelse att införa Svensk Veteranvinnartitel vid Svensk
Vinnarutställning med början från och med år 2014.
c)Handhygien på utställning
Med anledning av en skrivelse angående spridning av sjukdomar i samband med
utställning, aktualiserade utställningskommittén frågan om handhygien. Skriftställaren,
en hundägare som under våren 2013 varit aktiv på utställningar runt om i
Mellansverige, påpekar i skrivelsen att domare vid kontroll av tandstatus inte
desinficerar sina händer mellan bedömning av hundarna. Utställaren har förståelse för
att det aldrig helt går att förhindra att sjuka hundar får tillträde till ett
utställningsområde. Men påpekar att förutom kontroll av att erforderliga vaccinationer
är gjorda skulle förbättrad handhygien med uppmaning till domarna att använda sig av
den handsprit/våtservietter som ska finnas tillgänglig i alla bedömningsringar,
minimera smittspridningen.
Tackade UtstK skriftställaren för synpunkterna. Uttalade UtstK att man instämmer
med framkomna synpunkter gällande användandet av handsprit/våtservietter. Beslöt
UtstK att se över skrivningen i domaranvisningarna, Handbok för utställningsansvariga
och i utbildningar av berörda funktionärsgrupper tydliggöra vikten av att
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utställningsarrangörer tillhandahåller handsprit/våtservietter i enlighet med
rekommendationer.
d)En katalog för flera utställningar
Med anledning av förfrågan till utställningskommittén angående möjligheten att lägga
flera utställningar i en gemensam katalog, diskuterades om det skulle få konsekvenser
som skulle innebära några nackdelar för berörda arrangörer – funktionärer – utställare.
Uttalade UtstK att man inte kunde se att det skulle utgöra några hinder under
förutsättning att gällande utställningsregler och resultatrapportering i övrigt följs.
Uttalade UtstK att det är upp till respektive utställningsarrangör att besluta om.
e)Svenska Vinthundklubben (SvVK) och Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser
(SvKTR) - raser i flera grupper
SvVK och SvKTR är två specialklubbar med rasansvar i mer än en grupp.
Utställningskommittén har på förekommen anledning uppmanat dessa klubbar att se
över sina ansökta utställningsdatum och platser för år 2013 och framåt, så att raserna
inte krockar med länsklubbsutställningarnas ras/raser samma dag.
Specialklubbar med rasansvar från endast en grupp har möjlighet att lägga sin
utställning motsatt dag mot länsklubb inom 30 mils radie. För rubricerade
specialklubbar innebär ett sådant samarrangemang, att specialklubben i mycket god
tid måste kontakta berörd länsklubb och höra efter om länsklubben har möjlighet att
anpassa gruppfördelningen så att specialklubbens grupper ligger på en av dagarna.
Endast då kan specialklubben ha sin utställning motsatt dag. Specialklubb med
rasansvar i flera grupper har annars alternativet att lägga någon av raserna dag före
eller dag efter länsklubbens (exempelvis en fredag eller måndag).
Fann UtstK att SvKTR har inkommit med redovisning för sina utställningar för
kommande år.
Beslöt UtstK att påminna SvVK om att snarast inkomma med en redovisning enligt
ovan nämnda.
f)Utställningar på samma plats med arrangörer i två länder
På förekommen anledning samt en förfrågan inkommen i september 2013 från en av
SKKs klubbar diskuterades policy kring samarrangemang mellan olika klubbar i
”gränslandet”; exempelvis Morokulien, en utställningsplats som ligger på gränsen
mellan Sverige och Norge.
Beslöt UtstK att förtydliga att grundpolicy för samarrangemang mellan olika
utställningsarrangörer/klubbar är att utställningarna vad gäller datum och plats (inom
30 mils radie) inte ska ”krocka” på ett sätt så att en ras-/raser ställs ut två gånger
samma dag. Detta är tydligt angivet i det följebrev som bifogas ansökningsblanketten
till specialklubbarnas utställningsansvariga varje år.
12

SKK/UtstK nr 4/2013
2013-09-24
Sida 13/24

Det innebär också att i ett fall som exempelvis Morokulien, att de ”norska” hundarna
och de ”svenska” hundarna om länderna har samarrangemang, utställningen hålls på
samma plats, eller ett par hundra meter på var sin sida om gränsen, så ska
utställningsdatum för samma ras-/raserna saxas; inte arrangeras samma dag.
En helt annan fråga, men som UtstK uttalade att man vill uppmärksamma
utställningsansvariga på är att FCI på förekommen anledning har gått ut med ett
påpekande om att klubbar inte får arrangera utställningar i varandras länder. (Se även
paragrafen nedan, frågeställningen från SWCK.)

g)Svenska Welsh Corgi Klubben – förhandsbesked angående utställning i Morokulien
Skrivelse inkommen september 2013 från Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK) med
anledning av FCIs tydliga uttalande att nationella kennelklubbar enbart får bedriva
utställningsverksamhet inom landets egna gränser.
SWCKs frågeställning är om dispens kan ges om utställningsringarna byggs högst 100 m
in i Norge alternativt om Morokulien kan godkännas som utställningsplats om
utställningarna byggs på den svenska sidan om gränsen. Till ovan nämnda skrivelse har
SWCK även bifogat en mycket informativ karta över området samt tagit fram en
historisk bakgrundsbeskrivning av hur platsen Morokulien kom till.
Hänvisade UtstK till de regler som FCI så tydligt uttalat gällande att respektive
kennelklubb endast får bedriva utställningsverksamhet inom det egna landets gränser.
Det innebär att klubbar inom SKK-organisationen inte kommer att ges dispens för att
arrangera utställning på norska sidan eller annat lands mark, samt att SKK inte heller
gör undantag för Norsk Kennel Klub eller annan utländsk kennelklubb att arrangera
utställning på den svenska sidan.
Vidare beslöt UtstK att vidarebefordra SWCKs utmärkta karta över Morokulien till
berörda klubbar. Samt beslöt UtstK att uppmana klubbar inom SKK-organisationen
som ska arrangera utställning i Morokulien som ett samarrangemang med den norska
sidan, att lägga sina utställningar motsatt dag om det gäller samma ras-/raser och på
den egna sidan om gränsen.

h)Regelfrågor – jakthundsraser ck/cert
På förekommen anledning tog UtstK upp regeltolkning gällande 3 x ck i jaktklass för
vissa jakthundraser och utdelande av certifikat.
Konstaterade UtstK att det fortfarande råder oklarheter av hur reglerna kring ovan
nämnda ska tolkas.
Beslöt UtstK att se över hur man kan förtydliga ytterligare för såväl berörda
funktionärer som utställare.
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i)Vidarebefordrat till UtstK, utdrag ur SKK Jakthundskommitté möte nr 3/2013,
2013-08-20,
§ 58 Provregler, g) Anhållan om ändringar i Utställnings- och championatregler för
beagle
SKK JhK har tillstyrkt nedanstående förslag samt föreslår SKK UtstK att fastställa
ändringarna att gälla från och med 1 januari 2014.
--Krav för deltagande i jaktklass
Lägst 3:e pris på drevprov. För provmerit erhållen före 2014-01-01 krävs lägst 2:a pris
på drevprov.
Svenskt utställningschampionat (SE UCh)
Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av certifikaten ska ha utdelats
tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.
Ett 1:a pris på drevprov på hare eller räv eller
Ett drevcertifikat på rådjur eller
Ett 1:a pris på rådjur samt minst ett 2:a pris oavsett djurslag vid annat provtillfälle.
Ett av de i championatet ingående drevprovspriserna kan vara taget i unghundsklass.
Hund som erhållit för championatet, SE UCh, erforderliga provmeriter på drevprov före
2014-01-01, ska erhålla ett Ck på utställning alternativt lägst ett 2:a pris på drevprov oavsett
djurslag, efter 2013-12-31.
--Beslöt UtstK att tillstyrka ovan nämnda regeländring i enlighet med förslaget.

§ 86

Registreringsärenden

a)Svenska Terrierklubben/sydsvenska - utställning i Hörby 18 maj 2013
Den hund som har anmälts till rubricerade utställning är SE44948/2012 Nellyson’s
Zoulmate men hundägaren har visat en annan hund. Enligt hundägarens uppgift har
hon tagit fel på registreringsnummer.
Fanns yttrande i ärendet från hundägaren.
Fanns ett yttrande i ärendet från Svenska Terrierklubben som vid styrelsemöte diskuterat
händelsen och uttalat att man anser att man bör följa SKKs utställnings- och championatregler,
punkt 19. Anmälan och anmälningsavgift, samt beslöt att vidarebefordrar ärendet till SKKs
utställningskommitté för beslut.
Beslöt UtstK att tillstyrka Svenska Terrierklubbens rekommendation med hänvisning till ovan
nämnda regler, punkt 19; --- Hund som anmälts med felaktiga uppgifter diskvalificeras. SKK
äger också rätt att stryka resultat för hund vars lämnade uppgifter i anmälan har tillkommit för
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att kringgå SKKs regler. Hund ska delta i det namn under vilket den är registrerad i eller utom
Sverige.--Vidare beslöt UtstK att pris erhållet på rubricerade utställning för i ärendet aktuell hund ska
annulleras.

b)Blodhund utställd på Södermanlands Kennelklubb – Eskilstuna 16-17 augusti 2013
Skrivelse samt bifogad bedömningskritik från hundägaren som beskrivit hur hennes
hund, katalognummer 1619, av ras blodhund, 9 månader, utställd i juniorklass får en
bedömning och en välskriven kritik av domaren. Dock skriver domaren i slutet på
kritiken att han inte kunde se bettet samt att hunden behöver ringträning. Därefter ges
priset Disqualified. Hundägaren har även via mejl någon dag efteråt, varit i kontakt
med arrangören på rubricerade utställning, som hänvisat hundägaren att ta kontakt
med SKK för rättelse.
Uttalade UtstK efter genomgång av underlagen att prissättningen ska ses som ett
tekniskt fel med anledning av domarens skrivning i kritiken att hunden (9 mån)
behöver ringträning, och att prissättningen med hänvisning till Utställnings- och
championatregler, snarare borde generera ett Cannot be judged. Beslöt UtstK att
priset Disqualified för i ärendet aktuell hund på rubricerade utställning, ska annulleras.
Beslöt UtstK att rekommendera Södermanlands Kennelklubb att återbetala
anmälningsavgiften till hundägaren.
c)Svenska Terrierklubben/övre norra – utställning i Luleå 10 augusti 2013
Skrivelse inkommen 10 september 2013 från ansvarig i Svenska Terrierklubbens
tävlingskommitté, angående redogörelse för en händelse där arrangören önskar att ett
resultat för en hund som deltagit i rubricerade utställning ska kvarstå. Anledningen till
begäran är att arrangören har begått ett misstag och menar att hundägaren ska hållas
skadefri.
Beslöt UtstK att priset för i ärendet aktuell hund ska kvarstå. Beslöt UtstK vidare att
tillskriva berörda funktionärer med uppmaning att uppdatera sig i gällande regler för
undvikande av liknande misstag i fortsättningen.
d)Taxtik SE24745/2010 Rödhakens Olga utställd mindre än 30 dagar före valpning
Fanns en skrivelse angående taxtiken SE24745 Rödhakens Olga utställd på Svenska
Taxklubbens utställning i Skara den 16 juni 2013, mindre än 30 dagar före valpning.
Beslöt UtstK med hänvisning till Utställnings- och championatregler, punkt 6 hinder för
deltagande i utställningar, prov och tävlingar, Dräktig tik och valptik, att annullera pris
för ovan nämnd taxtik på i ärendet aktuell utställning.
Beslöt UtstK vidare med anledning av att ovan nämnda tik är utställd i strid mot
utställningsreglerna att vidarebefordra ärendet till SKKs Disciplinnämnd för vidare
handläggning.
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§ 87

Utställningsprogram/ansökningar/ändringar

Svenska Shetland Sheepdog Klubben angående utställningar 2014
Vid UtstK föregående möte handlades en ansökan gällande tillägg till tidigare
utställningsprogram med en utställning i Vilsta/Eskilstuna 2014-07-26.
UtstK avslog ansökan om tillägg men beslöt däremot att bevilja klubben att flytta en av
de tidigare beviljade utställningarna till ovan nämnt datum och plats samt uppdrog till
sekreteraren att höra efter med Svenska Shetland Sheepdog Klubben (SSSK) hur de
önskar göra.
Fanns skrivelse från SSSK inkommen 5 september 2013. SSSK meddelar att de behåller
de fyra utställningar som de tidigare ansökt om och att ansökan om tillägg med en
utställning 2014-07-26 i Vilsta/Eskilstuna inte är aktuell längre då de inte vill avstå från
någon av de tidigare ansökta.
Svenska Brukshundklubben – angående Nordmalings Brukshundklubb utställning
2013
Fanns en skrivelse från Svenska Brukshundklubben med redogörelse för akut inställd
utställning med Nordmalings Brukshundklubb 2013-09-14 p g a att domaren som skulle
ha dömt på utställningen råkat ut för en olyckshändelse.
Tog UtstK del av inkommen redogörelse från Svenska Brukshundklubben. Fann UtstK
att SBK löst den akut uppkomna situationen på ett utmärkt sätt.
Sydskånska Kennelklubben – byte av plats från Sofiero till Eslöv år 2014
Fanns ett protokoll från Sydskånska Kennelklubbens sammanträde 20 augusti 2013
med beslut om att ansöka om att få flytta utställningen i Sofiero 13-14 september 2014
till Eslöv, med anledning av att Sofiero slottspark är stängd söndagens
utställningsdatum på grund av Helsingborgs maraton.
Beslöt UtstK att tillstyrka ovan nämnda ansökan om byte av plats.
§ 88

Redovisning av UtstK VU-beslut

a) Dispenser domare/dag antal hundar
VU-beslut 11 juni
Svenska Taxklubben/Skaraborgs Taxklubb, 2013-06-16 Skara
Eva Jönsson
83
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VU-beslut 25 juni
Svenska Terrierklubben/Svenska Staffordshire Bullterrierklubben, 2013-07-06 Gränna
Paul Stanway
90
Wynny Southworth
81
VU-beslut 28 juni
Specialklubben för Shih Tzu, 2013-06-29 Sätila
Louise Farnworth
88
VU-beslut 11 juni
Södra Älvsborgs Kennelklubb, 2013-06-29 Borås
Natalja Nekrosiene
81
VU-beslut 17 juni
Hallands Kennelklubb, 2013-07-12 Tvååker
Mark Cocozza
84
Hallands Kennelklubb, 2013-07-13 Tvååker
Karl-Erik Johansson
82
Steven Seymour
83
Dianna Spavin
84
Jan de Gids
81
VU-beslut 26 juni
Svenska Lancashire Heeler Klubben, 2013-07-20 Vilsta/Eskilstuna
Jacky Cutler
83
VU-beslut 3 juli
Wästmanlands Kennelklubb, 2013-07-20-21 Köping
Lördag 20 juli
Elisabet Janzon
Rafael Malo Alcrudo
Harto Stockmari
Natalja Nekrosiene

83
81
84
82

VU-beslut 25 juni
Svenska Lagotto Romagnoloklubben, 2013-07-21 Köping
Per Iversen
84
VU-beslut 25 juli
Svenska Terrierklubben/Värmlands Dals, 2013-07-28 Skoghall
81
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VU-beslut 1 augusti
SGVK/Svenska Schapendoesklubben, 2013-08-03 Tånga Hed/Vårgårda
James Mark
86
Dispensen har getts framför allt med tanke på att det är så kort tid innan utställningens
genomförande. Rekommendationer om att bedömningen i ringen börjar en halvtimme
före den andra.
VU-beslut 30 juli
SBK/Svenska Boxerklubben, 2013-08-10 Tånga Hed
Fabrizio Censi
84
VU-beslut 25 juli
Blekinge Kennelklubb, 2013-08-10-11, Ronneby
Lördag 10 augusti
Pirjo Aaltonen
83
Clare Coxall
83
Martin Johansson
81
Hannele Jokisilta
83
Markku Kipinä
83
Kristina Purens
82
Söndag 11 augusti
Pirjo Aaltonen

81

VU-beslut 1 augusti
Södermanlands Kennelklubb, 2013-08-17-18 Eskilstuna
Åke Cronander
81
VU-beslut 4 augusti
Gotlands Kennelklubb, 2013-08-24 Visby
Jos de Cuypers
81
Gotlands Kennelklubb, 2013-08-25
Kerstin Nilsson
81

VU-beslut 8 augusti
Stockholms Kennelklubb, 2013-09-01 Solvalla
Gunilla Skallman
81
VU-beslut 9 augusti
Småland-Ölands Kennelklubb, 2013-09-07-08 Öland
Nils-Arne Törnlöv
81
Ole Staunskjer
81
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VU har beslutat att tillstyrka dispensen trots att den senare innebär en avvikelse mot
gällande regler, att bevilja dispens för domare till vilken hundar flyttats från annan.
Anledningen är att arrangören drabbats av sent återbud.
VU-beslut 9 september
Svenska Taxklubben/Skaraborg, 2013-09-05 Fornbyn/Skara
Siv Bengtsson
84
VU-beslut 20 augusti
Sydskånska Kennelklubben, 2013-09-14 Sofiero
Anna Törnlöv
82
VU-beslut 23 augusti
Uppsala läns Kennelklubb, 2013-09-14-15 Gimo
Lördag 14 september
Ramune Kazlauskaite
82
VU-bslut 23 augusti
Svenska Lapphundklubben, 2013-09-15
Henrik Soeborg
85
Förutom ovan nämnda beviljade dispenser har VU i UtstK avslagit följande:
VU-beslut 7 augusti
Svenska Älghundklubben/Västerbotten, 2013-08-17 i Lycksele
84 respektive 82 hundar för domare Anna Fors Ward och Lennart Edfors.
Ytterligare domare kontrakterad Ulf Ottosson 67 hundar.
VU har avslagit dispensansökan med motivering att det finns utrymme för fler hundar
för annan domare.
Beslöt UtstK att bifalla av VU ovan i paragrafen givna dispenser.

Övriga VU-ärenden
Angående bedömningen i bästa tikklassen - bostonterrier - Norra Älvsborgs
Kennelklubbs utställning i Vänersborg den 9 juni 2013
VU i UtstK har 1 juli 2013, behandlat ett ärende inkommet från bestyrelsen på Norra
Älvsborgs Kennelklubb gällande en händelse på utställningen i Vänersborg 9 juni 2013.
Bestyrelsen har tagit emot en skriftlig protest från en utställare i samband med dennes
deltagande med bostonterriertiken SE57448/2012 Hessenvilla's Just For You And Me
på ovan nämnda utställning. Enligt protesten har bästa tikklassen gjorts om efter att
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BIR och BIM avgjorts, varvid aktuell tik som först erhållit certifikat i bästa tikklassen och
placering 2:a, fråntas certifikatet och placeras 3:a med reserv-certifikat. Bedömningen
gjordes om efter protest från utställare som missat att komma in till bedömningen.
Norra Älvsborgs Kennelklubbs bestyrelse har hänvisat till Utställnings- och
championatregler, punkt 24. För sen ankomst till bedömning och godkänt protesten på
plats, innebärande att bestyrelsen har justerat i resultatlistan enligt följande;
SE57448/2012 Hessenvilla's Just For You And Me, har erhållit priset Juniorklass
Excellent/1:a Ck och 2:a bästa tikklass med certifikat.
Skrivelse avseende överklagande av Norra Älvsborgs Kennelklubbs beslut har inkommit
18 juni 2013 till SKK från utställaren till tiken som missade bästa tikklassen första
gången. Utställaren har angett som skäl till att han uteblivit till bästa tikklassen, att han
inte blivit inropad till bedömningen.
Yttrande har inkommit 26 juni 2013 från skrivande ringsekreterare.
Yttrande har inkommit 27 juni 2013 från inkallande ringsekreterare.
SKKs VU i UtstK har tagit del av ovan nämnda handlingar.
Fann VU i UtstK 1 juli 2013 av inkomna underlag inte skäl att ändra bestyrelses beslut
ovan nämnt, innebärande att priset kvarstår för SE57448/2012 Hessenvilla's Just For
You And Me i enlighet med Norra Älvsborgs Kennelklubbs beslut.

Angående utdelade certifikat - Basset artesian normand – Tvååker 12 och 13 juli 2013
VU i UtstK har 20 augusti 2013 godkänt att certifikat kvarstår för SE58160/2010 Star
Ban Ztrumpan på Hallands Kennelklubbs utställning i Tvååker 12 juli 2013, samt har VU
i UtstK beslutat att tilldela den norska hunden NO60217/10 Fröya Av Solfjelltun
certifikat 12 juli 2013. Vidare beslöt VU i UtstK i konsekvens med ovan nämnda att
SE58159/2010 Star Ban Ziba som 13 juli 2013 i Tvååker tilldelats R-certifikat får det
omvandlat till certifikat.
Anledningen till ovan nämnda justeringar är att arrangerande klubb felaktigt utdelat
certifikat den 12 juli, vilket även påverkat en tredje hunds certifikat den 13 juli 2013 i
Tvååker.

Beslöt UtstK att bifalla av VU i paragrafen tagna beslut.
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§ 89

Junior Handling

Rapporter
Fanns minnesanteckningar från handlerkommittémöte 20 augusti 2013.
Föredrog Cindy Pettersson punkter som tagits upp vid mötet.
Angående uttagning av vinnare på ungdoms-SM enligt de nya reglerna från och med
2014. Beslutades att vinnaren mellan den yngre och äldre juniorhandlern får
representera Sverige. Platsen kan gå vidare till nummer två placerad men inte längre.
Rapporterade Cindy Pettersson från ett möte som hållits den 17 september 2013.
Tackade UtstK Cindy Pettersson för rapporterna

§ 90

Ringsekreterarärenden

Togs upp en fråga ställd till UtstK från en auktoriserad exteriördomare som inte
tjänstgjort som ringsekreterare på mer än fem (5) år. Exteriördomaren undrar om hon
kan tjänstgöra som ringsekreterare på officiell utställning eller om hon först måste
göra ett (1) godkänt skriftligt prov samt en (1) godkänd aspiranttjänstgöring, med
hänvisning till Regler och anvisningar för ringsekreterare, eller om andra regler gäller
för exteriördomare.
Uttalade UtstK att samma regler; d v s Regler och anvisningar för ringsekreterare,
gäller för en auktoriserad exteriördomare vid tjänstgöring som ringsekreterare, som
för de som endast är auktoriserade ringsekreterare.

§ 91

Nya raser/rasnamn/klubbar

Ratornero-Bodeguero Andaluz
Fanns för UtstK, underlag för beslut om utställningsrätt gällande en ny ras; ratonerobodeguero andaluz. Rasen tillhör grupp 3, terrier och är inte erkänd av FCI. Rasens
hemland är Spanien.
Beslöt UtstK att bevilja utställningsrätt för rasen ratonero-bodeguero andaluz från och
med 1 januari 2014. Anledningen till att rasen får utställningsrätt är att rasen är
erkänd av NKU.

21

SKK/UtstK nr 4/2013
2013-09-24
Sida 22/24

Kraski ovcar
Fanns för UtstK kännedom information om att rasen kraski ovcar finns registrerad i
SKKs stambok. Rasens hemland är Slovenien. Den är en boskapsvaktare och vaktande
herdehund av molossertyp från Karstmassivet mot gränsen till Italien. Fram till 1968
räknades den som samma ras som sarplaninac.
Rasen är erkänd av FCI och tävlar om CACIB och har inga krav på provmerit för
internationellt championat.
Noterade UtstK informationen.

§ 92

Information från FCI

För UtstK kännedom:



Cirkulär 29/2013: General Assembly i Budapest 2013 - angående beslut om att
det inte är tillåtet att arrangera utställningar i annat land än det nationella.
Cirkulär 30/2013 med bilaga 1 och 2: Protokoll från FCI General Assembly 13-14
maj 2013 i Budapest.
Fanns information om vilka länder som beviljats att arrangera WDS:





WDS 2017 – Quito, Ecuador
WDS 2018 – Amsterdam, Nederländerna

Cirkulär 33/2013 inklusive bilagorna: FCI Statutes and Standing orders giltiga
från och med 1 juli 2013. Finns även på www.fci.be/reglements.aspx

Noterade UtstK informationen.


Listor daterade 19 respektive 18 juli 2013 – över FCI Dog Shows 2014 och 2015
Fann UtstK att felaktiga datum samt saknas en ansökt utställning i listorna.
Uppdrogs till kansliet att kontakta FCI för rättning.
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§ 93

Övriga frågor

Skrivelse inkommen 9 september för UtstK kännedom från Gästriklands Kennelklubb
gällande synpunkter från utställare som deltagit på utställningen i Högbo 7-8
september 2013.
Fann UtstK att ordföranden i Gästriklands Kennelklubb besvarat skrivelsen samt
uttalade UtstK att man instämmer i det som länsklubben svarat utställaren.
Lades skrivelsen till handlingarna.
Skrivelse inkommen 2 september till UtstK från utställare med synpunkter på hur man
gör utställningarna mer attraktiva.
Tackade UtstK för synpunkterna. Lades skrivelsen till handlingarna.
Skrivelse från hundägare som fått råd, från som skriftställaren anser erfarna på rasen;
exempelvis domare, uppfödare angående korrigering genom öronlimning av öron på
sin hund.
Skriftställaren känner sig inte bekväm med de råd hon fått och önskar uttalande från
utställningskommittén i frågan om det ens är tillåtet.
Uttalade UtstK att man beklagar de rekommendationer och råd som hundägaren fått
då det inte heller är tillåtet med öronlimning på det sätt som hundägaren beskriver att
hon blivit rekommenderad.
Lades skrivelsen till handlingarna.

§ 94
Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs
webbplats.

Beslöt UtstK att följande paragrafer i protokollet är av den karaktären att de inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat: § 84a) § 84 c) och § 86 d).
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§ 95

Nästa sammanträde

Kommande mötesdatum för år 2013 är den 7 november.

§ 96

Sammanträdets avslutande

Tackade ordföranden ledamöterna samt avslutades sammanträdet.
Vid protokollet
Ann-Sofi Flygare
Justeras:

Justeras:

Marie Nylander (ordf.)

Yvonne Hansén

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.
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