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SKK/UKK 2/2010 

2010-03-03 

§§ 19-38 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 

Kennelkonsulentkommitté onsdagen den 3 mars på Möllan, Spånga 

 

Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.), Irene Berglund, Ann-Charlotte Hillberger, Kjell 

Lindström, och Margareta Sundqvist 

Anmält förhinder: Ulla Eckerberg, Gunilla Skoglund 

Adjungerade: Katarina Sundberg, Åsa Lindholm, Margareta Thyr och Petra Waleij 

Vid protokollet: Åsa Blomqvist 

 

§ 19 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla varmt välkomna, till årets andra möte som därefter förklarades 

öppnat. 

 

§ 20 Val av justerare 

Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 21 Föregående protokoll 

UKK 1/2010 2010-01-16 samt minnesanteckningar från gemensamt möte med AK.  

Protokollet lades med ett godkännande till handlingarna. 

 

§ 22 Information från ordföranden 

Resultatrapporten gicks igenom. 

 

§ 23 Information från SKKs Chefsjurist Katarina Sundberg 

Katarina informerade om att: 

 En utbildning för nya kennelkonsulenter med 16st deltagare har hållits då juridik samt 

avtal gicks igenom. 

 Tjänstehundsutredningen närmar sig sitt slut. 

 På förekommen anledning erinrade Katarina om UKKs tidigare beslut (2/2002 §7) 

angående veterinärbesiktningsintyg för tik över 7 år. 

”Beslöt UKK att intyget skall vara utfärdat högst en månad för parning.” 
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§ 24 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
Nya kennelkonsulenter 

 Kennelkonsulent Gun Samuelsson rekommenderar att kennelkonsulentelev  

Irene Hammarlund, Småland - Öland auktoriseras. 

UKK beslutade att auktorisera Irene Hammarlund och hälsar henne varmt välkommen 

i konsulentverksamheten. 

 

 Kennelkonsulent Åsa Johansson rekommenderar att kennelkonsulentelev Kristina 

Nyberg, Södra Älvsborg auktoriseras. 

UKK beslutade att auktorisera Kristina Nyberg och hälsar henne varmt välkommen i 

konsulentverksamheten. 

 

Återauktorisation 

 Barbro Coldenberg, Västernorrland har sökt om återauktorisation, UKK beslutade att 

auktorisera Barbro Coldenberg och hälsar henne varmt välkommen åter.   

 

Avauktorisation 

 Kennelkonsulenterna Kristina Olsson och Gerd Nilsson önskar på egen begäran att 

avauktoriseras som kennelkonsulenter.  

UKK beklagade beslutet, tackade Kristina och Gerd för nedlagt arbete genom åren och 

överlämnar deras begäran till SKK/CS för verkställighet. 

 

UKK gick igenom de intresseanmälningarna som inkommit angående 

kennelkonsulentverksamheten. 

 

Förelåg ett besöksprotokoll där kennelkonsulenterna vid besök hos en uppfödare inte markerat 

om hänvisning eller ej hänvisning ska ske till kenneln. Beslöt kommittén, efter genomgång av 

protokollet, att ej hänvisning ska gälla med anledning av brister i hundhållningen. 

 

Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade. 

 

 

§ 25 Information från sekreteraren 
a) Dispensansökan Sankt Bernhardshund, beslöt UKK bordlägga frågan i väntan på 

ytterligare information från AK. 

b) P56/09 Uppfödare som ej är medlem i organisationen och därför ej kan anmälas till 

Disciplinnämnden.  

c) Skrivelse från SBK – UKK har tagit del av skrivelsen och hänvisar ärendet till SBK.   

d) G8/10 UKK beslöt avvakta med disciplinanmälan i väntan på blodtypning av valparna. 

e) R14/09 Uppfödare som ej är medlem i organisationen och därför ej kan anmälas till 

Disciplinnämnden. 

f) U38/09 Uppfödare som ej är medlem i organisationen och därför ej kan anmälas till 

Disciplinnämnden. 

 

 

 

 

 



 

3 

 

3 

§26 Uppfödarärenden 

U4/10  

UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksamma på sin tiks löpperioder och i god 

tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, så vitt är känt, är första gången som 

uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

U5/10 

Uppfödare som parat tik trots avelsförbud, tiken är dessutom över 7år gammal. Då detta, 

såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att 

godta de inkomna förklaringarna. Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

U6/10 

Uppfödare som sålt en hund utan registreringsbevis och ett eget köpeavtal UKK beslutade att 

anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s grundregler. Uppfödaren 

beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

U7/10 

Uppfödare som tagit tillbaka en fodervärdshund på grund av att uppfödaren tyckte att tiken 

var i dålig kondition och för tjock. I dagsläget är hunden inte återlämnad. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut.  

 

U8/10  

Uppfödare som parat tik utan fodervärdsavtal, dessutom var tiken över 5år vid parning. UKK 

beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

U9/10 

Uppfödare som blivit anmäld för brott mot grundregel 2:3 samt 3:1 angående att delägd tik, 

som har använts i avel trots veterinärintyg på att hunden ej bör användas i avel då hunden är 

behäftad med atopisk dermatit. Anmälaren menar att i och med detta har brott mot 3:1 också 

begåtts. Uppfödaren menar att brott mot grundreglerna ej har begåtts då tiken inte uppvisat 

några symptom under den tid uppfödaren haft tiken. Uppfödaren bifogar veterinärintyg samt 

intyg från hanhundsägare, uppfödaren bestrider brott mot 3:1 då hon anser att det inte finns 

någon grund för detta. Utifrån tillgänglig information kan ej UKK uttala sig om brott mot 

grundreglerna har begåtts då det finns två skilda veterinärutlåtanden. 

 

U10/10  

Uppfödare som uttalat sig nedsättande om anmälaren samt använt sjuka hundar i avel samt 

inte upprättat avtal eller veterinärbesiktigat vid försäljning. Uppfödaren har dessutom använt 

tillägg till köpeavtal som kan anses oskäliga. Uppfödaren bestrider påståendena. UKK 

beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

U11/10 

Uppfödare som säljer annan uppfödares valpar, dessutom har uppfödaren fått djurförbud.  
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UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut. 

 

U12/10 

Uppfödare som har importerat två hundar och inte följt gällande införselbestämmelser. 

Hundarna sitter nu i karantän och tullmyndigheten kommer att pröva om brott har begåtts. 

Uppfödaren förnekar inte införseln, hade fått information från uppfödaren till valparna att allt 

var i sin ordning för import till Sverige.  

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut. 

 

 

§ 27 Ärenden angående leder 

ED 

E1/10 

Flatcoated Retriever 

Uppfödare som parat tik utan känt ED resultat. 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann samt håller 

sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

HD-röntgen på tik hane eller båda har utförts efter parning. 

H16-17/10  

Norsk älghund grå, jämthund 

Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 

uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 

medför disciplinär prövning. 

 

H18/10 

Flatcoated retriever 

Hanhunden HD röntgad efter parning. 

Uppfödaren har ringt till UKKs sekreterare och upplyste om att han inte tänkte inkomma med 

något skriftligt svar eftersom det var en tjuvparning mellan egna hundar och något mer fanns 

inte att tillägga. UKK beslöt att bordlägga ärendet. 

 

H19/10 

Rottweiler 

Uppfödare som inte utfört MH innan parning. Tjuvparning mellan egna hundar anfördes. 

UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sin tiks löpperioder och i god tid 

se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, så vitt är känt, är första gången som uppfödaren 

bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepad 

förseelse medför disciplinär prövning. 

  

H20/10  

Grönlandshund 

Uppfödare som parat tik utan giltigt HD intyg. UKK beslutade att godta den inkomna 

förklaringen.  
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UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann samt håller 

sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

Patella undersökning på tik hane eller båda har utförts efter parning. 

P14/10-28/10 

Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, 

Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. 

Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 

uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 

medför disciplinär prövning. 

 

P29/10  

Chihuahua, tiken patellaundersökt efter parning. 

Tjuvparning anfördes.  Uppfödaren har ytterligare ärende G21/10. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut. 

 

P30/10 

Bichon frisé 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

 

 

§ 28 G-ärenden 

7 år veterinärintyg 

 

G12-13/10 

Jämthund, Östsibirisk Laika 

UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna.  

 

G14-15/10 

Siberian Husky, Border Collie 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade 

UKK att godta de inkomna förklaringarna. Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

Täta kullar 

G16/10 

Rottweiler 

Tik som har fått tre kullar inom 22 månader. 

Har inkommit en anmälan att tiken har fått täta kullar, en kull är född i Serbien. 

Uppfödaren hänvisar till att hon har räknat fel och att anmälaren är ute efter henne. UKK 

beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

Tikar som inte har erhållit erforderlig vila mellan sina kullar 

G17-19/10 
Finsk lapphund, Schäfer, Jack Russel Terrier 

Då detta, så vitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade 

UKK att godta de inkomna förklaringarna. Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
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G20/10 

Tax 

Tik som fått tre kullar inom 14 månader. 

Tjuvparning mellan egna hundar anförs. Ärendet bordlägges i väntan på ytterligare 

information. 

 

 

G21/10 

Chihuahua 

Tik som har fått tre kullar inom 15 månader. Uppfödaren har ytterligare ärende P29/10. 

Uppfödaren har inte inkommit med någon förklaring. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut. 

 

Tik över 7 år med täta kullar 

G22/10 

Leonberger 

Då detta, så vitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade 

UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

Tik under 12 månader  

G23/10 

Siberian Husky 

UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sin tiks löpperioder och i god tid 

se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, så vitt är känt, är första gången som uppfödaren 

bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepad 

förseelse medför disciplinär prövning. 

 

Tik som fått sin 6:e kull 

G24/10 

Nova Scotia Duck Tolling Retriever 

UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sin tiks löpperioder och i god tid 

se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, så vitt är känt, är första gången som uppfödaren 

bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepad 

förseelse medför disciplinär prövning. 

 

Nära släktskap 

G25/10 

Tax 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

 

G26/10 

 Labrador Retriever 

UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sin tiks löpperioder och i god tid 

se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, så vitt är känt, är första gången som uppfödaren 

bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepad 

förseelse medför disciplinär prövning. 
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G27/10 

Dansk Svensk Gårdshund 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

 

 

 

 

§ 29 Ögon - ärenden 

Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 

Ö9/10  
Tibetansk Spaniel 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

 

Ö10/10 

Lhasa apso 

Tiken ögonundersökt efter parning. 

Uppfödaren trodde att ögonlysningen gick ut i oktober, vilket den gjorde fast året innan.  

UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här 

gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas. 

 

Ö11/10 

Shetland Sheepdog 

Hane utan giltig ögonlysning. 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

Då detta, så vitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade 

UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

 

PRA/prcd 

Ö12/10 

Pudel mellan 

Tik utan godkänt PRA test. 

UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sin tiks löpperioder och i god tid 

se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, så vitt är känt, är första gången som uppfödaren 

bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepad 

förseelse medför disciplinär prövning. 

 

Ö13/10 

Pudel, dvärg 

Hane utan godkänt PRA test. 

UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sin tiks löpperioder och i god tid 

se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, så vitt är känt, är första gången som uppfödaren 

bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepad 

förseelse medför disciplinär prövning. 

 

 

§ 30 Ärende angående hjärta 

H1/10 

Cavalier King Charles Spaniel 
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Tik som inte har giltigt hjärtintyg. 

Uppfödaren hänvisar till att tiken har blivit tjuvparad vilket inte är första gången. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut. 

 

 

§31 Registreringsärenden 

R1/10 

Labrador Retriever 

Parning mellan mor och son, sonen är fallen efter hane med grava höftledsfel.  

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut. 

 

R2/10 

Fransk Bulldog 

Uppfödare som ej löst ut registreringsbevis. UKK beslutade att kullen skall avregistreras. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut. 

Punkt R2/10 förklarades omedelbart justerad. 

 

 

§33 Bordlagda ärenden 

R6/09  

UKK anser inte att brott mot 2:3 har begåtts, dock ser kommittén vikten av utbildning och 

information till uppfödarna och lämnade därefter ärendet. 

 

SAN 

UKK diskuterade hur långt man skall behöva gå i en härstamningskontroll. UKK menade att 

uppfödaren agerat olämpligt och lämnade därefter ärendet. 

 

 

§34 Dispenser 

Beagle 

Uppfödare som begärt dispens för att para sin 7åriga tik för första gången. UKK avslog 

begäran och står fast vid sitt tidigare beslut. 

 

Pudel 

Begäran om dispens om att få sälja avliden uppfödares valpar, UKK beslutade att bevilja 

dispens. 

 

 

§ 35 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

Besluten gicks igenom. 

 

 



 

9 

 

9 

§36 Coachning av kennelkonsulenter/uppfödare 

Ordföranden informerade om UKKs viljeinriktning, ett stöd för detta äratt UKK tillförs ny 

kompetens genom nya ledarmöter, samt stöd från kansliet i form av en chefsjurist samt ny 

sekreterare.  

 UKK uttalade sig om hur viktigt det är att värna om kennelkonsulenterna. 

En idé för hur konsulenterna skulle kunna stärka banden med uppfödarna är att ordna 

lokala träffar där konsulenter presenterar sig för uppfödarna och utbyter information. 

 En del uppfödare upplever att det finns ett ”vi och dom” läger, hur skall vi ändra på 

det? Ordföranden ser Hundsport Special som ett bra instrument i ledet att minska 

klyftan. 

 Uppfödareutbildningen skall vara kvar men kanske skall den omformas, 

distansutbildning? Studiefrämjandet? 

 De böcker i SKKs uppfödarserie som är relevanta för UKK behöver ses över. 

 UKK diskuterade olika seminarier för uppfödare, etik eller juridiktema lämnades som 

förslag. 

 Kan ”Hemmakontoret” skickas till nya uppfödare? 

 Vid varje möte skall kommittén starta eller slutföra något nytt projekt. Nytt för detta 

möte är att en broschyr angående grundreglerna liknande den för avtal önskas tas 

fram. Det kommer dock att ske först under andra hälften av året eftersom det inte finns 

tid just nu då mycket jobb läggs ner på andra projekt. 

 Beslut togs om att bjuda in SKKs marknadschef Lotta Skoog för att få information 

angående SKKs hemsida. 

 

 

§ 37 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 
Protokoll och protokollsutdrag från SKK/AK 1/10 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

 

§ 38 SKK:s valphänvisning på Internet. 

Projektledare Carina Jägrén informerade om den aktuella tidsplanen, starten sker under 

hösten. 

 

 

§ 39 Information från UKKs ledamöter 

Utredningen om förändringar i djurskyddslagen är i gång och ledarmötena har fått möjlighet 

att lämna synpunkter som skall skickas senast 2010- 03-10 till sekreteraren för 

sammanställning och vidarebefordran till VD. 

 

 

§ 36 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat - samt punkter som ska publiceras på SKK:s webbplats 

och/eller i Hundsport funktionär. 
UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med justerat protokoll. 

 

 

§ 37 Nästa möte 

6 maj 2010 på Möllan, Spånga 
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§ 38 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat. 

 

  

 

Vid protokollet: 

 

Åsa Blomqvist 

 

 

Justeras: 

 

Per-Inge Johansson         Ann-Charlott Hillberger 

Ordförande          ledamot  

 

…………………………………….                …………………………………… 

 

 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock 

bli föremål för ändring av SKK:s Centralstyrelse. 


