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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och 
kennelkonsulentkommitté lördag 2014-01-11. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger från och med 
§ 126 , Åsa Magnusson Juberget, Gunilla Skoglund, Ulla Eckerberg, Monika Åkesson, 
Anna Kihlgren Ackenäs 

 
 

Adjungerade: 

-Agneta Lönn, Helena Sirén, Petra Waleij, journalistisk bevakning Åsa Lindholm 
 
 
 

Protokoll 

-Åsa Blomqvist 
 
 

§1 Sammanträdet öppnas 

 
Ordföranden hälsade alla välkomna till årets första möte, ett speciellt välkomnande 
riktades till Anna Kihlgren Ackenäs som är ny ledamot i kommittén. Mötet förklarades 
därefter öppnat. 
 
 

§ 2 Val av justerare 

 

Gunilla Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 3 Föregående protokoll 

Vid UKK möte nr 4 2013 beslutade UKK i ärende U26/13 att uppfödare skulle inkomma 
med en kulls stamtavlor, uppfödaren har till dags dato inte inkommit med dessa. UKK 
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. 
 
UKKs protokoll nummer 6 2013 lades med ett godkännande till handlingarna.  
 
 

§ 4 Information från ordföranden 

 
Resultatrapport 
Resultatrapport för november2013 förelåg, rapporten kommenterades i valda delar 
och lades efter granskning med ett godkännande till handlingarna. 
 
Ordföranden redovisade resultatet av frågeställning som ställts under höstens 
regionträffar för kennelkonsulenter. UKK har på detta sätt frågat konsulenterna 
gällande deras synpunkter på en eventuell ändring av SKKs grundregel 4:5. UKK har av 
SKKs Centralstyrelse via sin Delegeringsordning fått i uppdrag att ”Utreda om en 
förändring ska göras av grundregel 4:5, samt att lämna förslag till CS på en eventuell 
förändring”. Kommittén tackade för sammanställningen samt diskuterade möjliga 
kanaler att inhämta medlemmarnas synpunkter i frågan. 
 
 

§ 5 Information från SKKs VD/Chefsjurist 

Chefsjuristen 

Agneta Lönn informerade om att det begärts anstånd med prövningstillståndet till 
Högsta domstolen gällande Höftledsärende. 

 

 

§ 6 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

 

Byta konsulent 
Uppfödare som i skrivelse beskriver hur denna uppfattat besök från en av SKKs 
kennelkonsulenter, uppfödaren vill få möjlighet att byta konsulent. UKK beslutade att 
tillåta uppfödaren att byta konsulent samt att tillskriva konsulenten för att be denna 
att inkomma med svarsskrivelse. 
 
Regionträffar 
Kommittén diskuterade tema på 2014 års regionträffar, Helena Sirén undersöker 
vidare. 
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§ 7 Information från sekreteraren  

 

Sekreteraren lämnade information från SKKs ekonomiavdelning.  

 

 

§ 8 UKKs delegeringsordning 

 

UKKs Delegeringsordning gicks igenom och diskuterades, i synnerhet de prioriterade 
områdena. Gällande punkten ”Revidera reglerna för hur länge uppfödare får stå kvar 
med aktuell valpkull på Köpahund.se samt initiera andra åtgärder för att stödja 
uppfödarna vid försäljning av valpar”. Beslutade kommittén att snarast om det är 
tekniskt möjligt ändra tidsintervallen då en kull automatiskt tas bort från sidan från 
nuvarande 6 månader till 3 månader. Uppfödaren ska dock på ett enkelt sätt kunna 
återaktivera kullen i ytterligare 3 månader innebärande att den totala tiden en kull 
maximalt kan ligga ute på Köpahund.se blir som tidigare 6 månader. 
 
I delegeringsordningen finns även punkten: ”Bistå kansliet vid utveckling av SKKs online 
registrering av valpkull”. Petra Waleij kommer på nästkommande möte återkomma 
med resultatet av den förstudie som nu görs gällande detta. 

 

 

§ 9 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

Petra Waleij 
SKKs registreringssiffror under 2013 minskade med ca 5 %. Petra informerade även om 
att SKK inte registrerar kullar uppfödda av Försvarsmakten. Arbetet med att anpassa 
Köpahund.se för läsning på mobila enheter fortsätter. 
 
 

§10 UKKs verkställande utskott 

Till UKKs verkställande utskott beslutade kommittén att utse Annica Uppström och 
Gunilla Skoglund. 

 

 

§ 11 VU ärenden 

 
VU ärendena redovisades för och fastställdes.  
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§ 12 Uppfödarärenden 

 

U1/14 
Uppfödare/överlåtare som anmäls av fodervärd för att ha tagit tillbaka foderhunden i 
strid mot avtalet. Överlåtaren anser att hunden misskötts. En omfattande 
kommunikation mellan parterna har skickats in till SKK där överlåtare och fodervärd 
anser att den andra parten har handlat oriktigt. Parterna har efter det att ärendet 
skickats in till SKK förlikats. Efter genomgång av ärendet menar UKK att avtalet inte 
hävts på korrekt sätt, parterna har dock förlikats och därmed föreligger det inte längre 
något brott mot SKKs regelverk. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 
uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna 
lösningen. 
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
U2/14 
Uppfödare som anmäls för att ha satt ut två tikar på foder utan att ha skrivit SKK avtal. 
Anmälaren ombesörjde enligt anmälan parningen av den äldre tiken samt hade hand 
om valpning och valpkull. Den äldre tiken paras en andra gång och nu får anmälaren en 
viss ersättning för att ha hand om kullen. Den yngre tiken parades även den men hon 
förlorade kullen efter en tid. Uppfödaren medger att avtal inte skrivits, uppfödaren 
menar att hundarna skulle passas av anmälaren då denna var en nära vän. Uppfödaren 
har varit sjuk och därför inte själv kunnat ta hand om kullarna. UKK menar att då de 
båda hundarna har satts ut under fodervärdslika former så ska SKKs Fodervärdsavtal 
upprättas. Den äldre tiken är över 5 år och har dessutom fått sina två kullar och ska 
därför helt övergå i anmälarens ägo, SKK fodervärdsavtal ska upprättas för den yngre 
tiken. Efter att ha granskat ärendet övervägde UKK 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 under förutsättning att det tecknas 
överlåtelseavtal för den äldre tiken samt att ett fodervärdsavtal tecknas för den yngre 
tiken. Kopia på avtalen ska snarast skickas in till SKK dock senast 4 februari 2014. 
Punkten förklarades omedelbart justerad 
 
U3/14 
Uppfödare som anmäls av två personer gällande olika hundar. I det första ärendet har 
enligt anmälaren uppfödaren inte fört över ägarskapet på hunden. Anmälaren hävdar 
att hunden har skänkts, detta är något som uppfödaren intygar. Uppfödaren har nu 
gjort ägarbyte på hunden och skickat in detta till SKK. Gällande ärende nummer två så 
menar anmälaren att hunden skänkts till denna av uppfödaren. Hunden avlider efter 
ca ett år. Anmälaren har betalat hundens försäkring till uppfödaren och får ej 
ersättning för utlägg i samband med hundens sjukdom och får inte ta del av 
liversättningen. Uppfödaren menar att det är beklagligt att hunden gått bort, inget 
avtal har skrivits då hunden skulle tas på prov. Uppfödaren har också försökt att 



  

SKK/UKK nr 1-2014 
2014-01-11 

Sida 5/15 
 
 

 
ersätta anmälaren men detta har inte kunnat göras. Efter genomgång av ärendena kan 
inte SKK se att uppfödaren har handlat i strid mot SKKs regler, UKK vill påpeka att det 
inte ligger på uppfödarens skyldighet att göra ägarbyte på en såld/bortskänkt hund. 
UKK ställer sig något undrande till varför uppfödaren betalt försäkringen för en hund 
som är bortskänkt. SKK har ingen möjlighet att hjälpa till vid ekonomiska tvister och 
hänvisar parterna gällande frågan om liversättningen till allmän domstol. Ärendet 
lägges till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U4/14 
Uppfödare som anmäls för att i ha lämnat hund på ett SKK köpeavtal men inte tagit 
betalt, istället skulle tiken enligt muntligt avtal få användas i avel av uppfödaren för en 
kull. Enligt anmälaren har de senare kommit överens om att ersättning också skulle 
utgå till köparen om tiken nedkommer med fler än 8 levande valpar. Tiken nedkom 
med 9 valpar, vid 4 veckors ålder tas en valp bort då uppfödaren misstänkte att den 
var döv. Uppfödaren ska även ha transporterat tiken i strid mot gällande djurskyddslag. 
Uppfödaren menar att tiken valpade tre dagar innan förväntad valpning (räknat från 
parningsdatum). Uppfödaren har inte kommenterat något gällande köpeavtalet eller 
ersättning till köparen. Tiken har transporterats längre än 50 km kortare tid än 14 
dagar innan förväntad valpning. UKK konstaterar att det finns ett korrekt SKK 
köpeavtal upprättat som är undertecknat av båda parter, UKK gör ingen bedömning 
gällande eventuella muntliga avtal. I det låneavtal som upprättats utgår ersättning till 
köparen om tiken nedkommer med fler än 8 levande valpar som uppnår 5 veckors 
ålder. Valpen som togs bort uppnådde inte denna ålder. UKK har ingen anledning att 
betvivla anledningen till att valpen togs bort då medfödd dövhet förekommer i rasen, 
någon ersättning ska därför inte utgå. Tiken transporterades i strid med gällande 
djurskyddslag - i och för sig av köparen men uppfödaren har inte på ett aktivt sätt 
försökt medverka till att tiken överlämnades på lämpligt sätt och i rätt tid. Då 
uppfödaren enligt UKKs mening inte aktivt försökt att förhindra transporten beslutade 
UKK att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U5/14 
Medlem som sålt en hund som hennes man fött upp, mannen har ett SKK registrerat 
kennelnamn, hundens besiktningsintyg är äldre än 7 dagar vid försäljningen. Varken 
säljaren eller uppfödaren har svarat SKK. Uppfödaren har även vägrat att släppa in 
konsulent. UKK beslutade att bordlägga ärendet för att göra ytterligare ett försök till 
besök. 
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U6/14 
Uppfödare som motsätter sig att en hund som sålts på Köpeavtal med bibehållen 
avelsrätt köps ut av köparen. Uppfödaren menar att hunden misskötts, i mejl till 
köparen har uppfödaren meddelat att köparen ska ha brutit mot "flera regler mot mig 
och även mot SKK" samt "Du förstår själv också att du har gjort själv också fel mot mig 
när du kontinuerligt förhindrar vår avtal och även tar kontakt till SKK och är ingen 
medlem där." Uppfödaren menar att villkoret i avtalet gällande att köpare kan erlägga 
resterande köpeskilling och på så sätt köpa ut hunden är oskäligt och att köparen 
brutit mot avtalet på flera sätt, bland annat genom att ge den felaktig mat som gjort 
hunden mager. UKK konstaterar att köparen enligt det avtal som båda parter 
undertecknat har möjlighet att köpa ut hunden. UKK anser det mycket 
anmärkningsvärt att uppfödaren försöker förmå köparen att inte kontakta SKK samt 
meddelar köparen att SKKs avtal ”inte är lagliga”. Enligt UKK verkar det som 
uppfödaren inte har förstått innebörden av det ingångna avtalet, SKKs avtal är i högsta 
grad lagliga. UKK vill uppmana uppfödaren att noggrant sätta sig in avtalsvillkoren i de 
avtal man upprättar innan de används samt att också följa de regler som finns gällande 
överföring av kennelnamn mellan länder. 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.  
 
U7/14 
Fodervärd som anmäler uppfödare för att själv ha inseminerat fodertik, när tiken hade 
parats hos uppfödaren ville uppfödaren häva avtalet och inte återlämna tiken. 
Fodervärden ville inte gå med på detta. Fodervärden menar att tiken mådde mycket 
psykiskt dåligt under tiden hos uppfödaren både under parningstillfället som under 
den tid tiken var hos uppfödaren för sin kull. Tiken ska också ha bitit uppfödarens man. 
Tiken lämnas åter till fodervärden innan valparna uppnått 8 veckor efter beviljad 
dispens både från Jordbruksverk som från SKK. Samma dag som tiken lämnades åter till 
fodervärden tecknades ett avtal om att fodervärdsavtalet avslutades och tiken till fullo 
övergick i fodervärdens ägo. Enligt denna var sig tiken inte sig lik efter detta och efter 
att tiken bitit fodervärden/ägaren avlivades tiken på veterinärs inrådan. Uppfödaren 
lämnar därefter in ett fodringskrav till ägaren på 30 000 kr för förlorad inkomst för den 
resterande valpkullen. Uppfödaren skriver att anledningen till att hon ville häva avtalet 
var att hon fått reda på att fodervärden misskött hunden. Uppfödaren tillbakavisar att 
någon insemination skulle ha gjorts, hundarna parade sig naturligt. Anledningen till att 
uppfödaren skickat fodringskravet till fodervärden var att fodervärden enligt en 
muntlig överenskommelse skulle betala 500 kr till uppfödaren men inte gjort detta då 
ansåg uppfödaren att hunden fortfarande var dennas.  
Båda parter anklagar varandra för att ha misskött hunden samt för att inte tala 
sanning, det är inte möjligt för UKK att utröna vem som eventuellt ljuger då ord står 
mot ord. Inte heller kan UKK se att något brott mot SKKs regler har begåtts, dock vill 
UKK påpeka att uppfödaren inte kan kräva ersättning för förlorad inkomst på en såld 
hund. Ärendet lades därmed till handlingarna utan vidare åtgärd. 
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U8/14 
Tikägare som lånat ut hund till uppfödare för en kull, parningen av tiken gjordes hos 
uppfödaren då hanhunden lånades hem till uppfödaren. Tikägaren vill nu att en DNA 
blodtypning görs på valparna i kullen då flera av valparna i kullen har drabbats av 
sjukdomar. Enligt tikägaren känner varken denna eller hanhundsägaren till att detta 
tidigare har förekommit i sina linjer, hanhunden har en till kull där det inte finns dessa 
problem. Uppfödaren anger att det inte finns några tvivel på att det är korrekt angivna 
föräldrar. Uppfödaren välkomnar en DNA typning men kommer inte att bekosta denna 
själv. Tikägaren skriver i sin anmälan att de problem som kullen fått inte tidigare var 
kända i linjerna samt att hanhunden lämnat kull utan dessa problem, om detta 
stämmer kan man kanske anta är det i så fall tiken som lämnat problemen. Huruvida 
detta stämmer eller inte kan inte UKK avgöra. UKK kan inte se att det finns några bevis 
som styrker att det inte är korrekt angivna föräldrar, UKK beslutade därmed att inte 
begära blodtypning av kullen. UKK ser dock inga hinder att tikägaren och uppfödaren 
själva gör en DNA typning på kullen. Ärendet lägges till handlingarna utan vidare 
åtgärd. 
 
U9/14 

Uppfödare som på sin hemsida annonserar om att denna förmedlar ”rashundar, valp 
som vuxen. Ras efter önskemål. Vi köper enbart hund/valp efter kundens önskemål.” 
Uppfödaren anger i skrivelse till SKK att denna ibland har hundar som omplaceras av 
olika orsaker samt att denna hjälper till med import av hundar. Uppfödaren har valt att 
använda ordet förmedling i stället för omplacering då denna anser att det låter bättre. 
UKK gick igenom ärendet och uttalade att det självklart är tillåtet att omplacera hundar 
som av någon anledning inte håller för avel, texten på uppfödarens hemsida kan dock 
tolkas som att denna åtar sig uppdrag att agera återförsäljare och då också bryter mot 
SKKs grundregel 1:5. I och med uppfödarens förklaring samt att texten på uppfödaren 
hemsida har ändrats anser inte UKK att uppfödaren bryter mot SKKs regler. Ärendet 
lägges till handlingarna utan vidare åtgärd.  
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§ 13 Leder 

 

Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 

Inga inkomna 
 

Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 

HD1-3/14 
Jämthund, Nova scotia duck tolling retriever, Australian shepherd 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
HD4-7/14   
Border collie, American akita, Pumi, Jämthund 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning. 
P1-2/14 
Bichon frisé, Chihuahua 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
 

§ 14 Grundregelärenden 

 
Tik under 18 mån vid parning 
G1-2/14 
Grand danois, Chihuahua 
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
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G3/14 
Siberian husky 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Täta kullar 
G4/14 
Staffordshire bullterrier 
Uppfödaren har missuppfattat reglerna. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G5/14 
Östsibirisk laika 
Uppfödare som parat tik tätt då tiken endast löper en gång per år, uppfödaren vill 
också ha en avkomma efter tiken och vill då inte behöva vänta ytterligare ett år på en 
valp. Uppfödaren menar också att vargar i det vilda parar sig när de vill, de räknar inte 
dagar. UKK vill påtala att man som uppfödare har ansvar för att tikar inte 
överutnyttjas, att dra paralleller till vilda djur är helt ovidkommande då hundar oftast 
har en mycket tätare löpcykel än varg. Att para tik som fått två kullar inom 12 månader 
innan hon vilat minst 12 månader är dessutom ett brott mot djurskyddslagen. UKK 
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad 
G6-7/14  
Tysk jaktterrier, Finskspets 
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G8/14 
Coton de tulear 
Uppfödare som angivit fel parningsdatum. 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 
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G9-10/14 
Siberian husky, Japanese chin 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Tik med 6:e kull 
G11-12/14  
Pudel,dvärg, Cavalier king charles spaniel 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Nära släkt 
G13/14 
Boxer 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den 
inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
 

§ 15 Ögonärenden 

 
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
Ö1/14 
Lancashire heeler 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Ö2/14 
Phalène 
Tik tjuvparad hos fodervärd. 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 



  

SKK/UKK nr 1-2014 
2014-01-11 
Sida 11/15 

 
 

 
Ö3-4/14 
Amerikansk cockerspaniel, Border collie 
Uppfödaren har av misstag inte ögonlyst innan parning. Då detta, såvitt är känt, är 
första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Tik/hane eller båda saknade giltigt PRA-prcd undersökning vid parningstillfället 
Ö5/14 
Pudel 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
 

§ 16 Hjärtärenden 

Inga inkomna 
 
 

§ 17 Registreringsärenden 

 
Medlem som till SKKs Centralstyrelse begärt omprövning av tidigare UKK beslut med 
ärendenummer R6A/13. 
"R6A/13 
Cane Corso 
Dispensansökan från tidigare fodervärd för registrering av kull äldre än 5 månader. 
Kullen blev till genom en tjuvparning hos fodervärden. Enligt fodervärden är 
anledningen till att kullen inte tidigare blivit registrerad av överlåtaren och 
innehavaren av avelsrätten vid tjuvparningstillfället att denna var sjuk. UKK beslutade 
att ej tillåta registrering av kullen då fodervärden vid parningstillfället inte var 
innehavare av avelsrätten." 
Medlemmen har nu inkommit med ett fodervärdsavtal där det anges att avtalet 
upprättats 25/8 2007 samt en notering om att när tiken fyller tre år så ska hon tillfalla 
medlemmen. Detta skulle innebära att tiken vid tillfället för parningen ägdes av 
medlemmen. UKK granskade ärendet noggrant och konstaterar att det förefaller 
otroligt att avtalet verkligen tecknats i augusti 2007 då tryckdatumet för själva 
avtalsblanketten är först 2009, denna information finns att finna på alla SKKs 
trycksaker. Medlemmen har dessutom i skrivelse till UKK i februari 2013 angett att 
”mamman är en fodertik, så hon ägdes alltså inte då av mig, utan övergick i min ägo 
maj 2012 då hon blev 5 år.”  
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UKK anser att det är mycket anmärkningsvärt att medlemmen på detta sätt medvetet 
försöker att kringgå SKKs beslut och föreslår SKKs Centralstyrelse att anmäla 
medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 
 
R1/14 
Chihuahua 
Uppfödare som sålt en kull valpar som enligt köpare inte såg rastypiska ut. SKK begär 
att kullen DNA blodtypas och resultatet visar att korrekt fader inte angetts i 
registreringsansökan. Uppfödaren menar i svarsskrivelse till SKK att denna inte hade 
någon anledning att betvivla att det var en annan far till kullen då valparna fram till 
leveransdatum inte skilde sig exteriört från en normal chihuahuavalp. Någon egentlig 
förklaring till hur det kommer sig att tiken troligtvis parats av uppfödarens Jack russel 
hane har inte inkommit. Kullens stamboksföring har sedan blodtypningsresultatet 
inkommit tagits bort. UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina 
tikars löpperioder och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är 
känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att 
godta den inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
R2/14 
Tysk schäferhund 
Tikägare som parat tik med hanhund som vid parningstillfället var avstängd från all 
verksamhet inklusive avel i väntan på utredning av incident på ett bruksprov. 
Hanhunden har därefter genomgått ett särskilt utformat test. SKK har efter 
genomgång av testrapport samt övriga i ärendet förekommande handlingar beslutat 
att ärendet gällande hanhundens agerande inte föranleder vidare åtgärd. Hanhundens 
avstängning upphörde därmed med omedelbar verkan. 
Enligt skrivelse från tikägaren hade hanhundsägaren inte informerat denna om att 
hanhunden var avstängd vid parningstillfället. I skrivelse meddelar hanhundsägaren att 
denna inte meddelat tikägaren om sin hunds avstängning då denna trodde att 
avstängningen inte gällde avel. UKK anser att det är ytterst anmärkningsvärt att 
hanhundsägaren lånat ut hanhunden till avel under den tid hunden var avstängd. 
Ägaren hade vid parningstillfället fått en skrivelse från SKK där det framkom att 
hunden med ”omedelbar verkan avstängs från all verksamhet, dvs prov, tävling, 
utställning samt avel”. Enligt UKK finns det ingen tvekan om att hanhundsägaren var 
medveten om avstängningen och också gör ett val att inte underrätta tikägaren om 
detta. Då tikägaren inte var medveten om avstängningen ska denna inte klandras. UKK 
beslutade att då hanhundens avstängning är hävd tillåta registrering av kullen samt att 
anmäla hanhundsägaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.  
Punkten förklarades omedelbart justerad 
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R3/14 
Labrador retriever 
Skrivelse från uppfödare som fått sin tik tjuvparad. Både tik som hane har DNA testats 
för dvärgväxt och befunnits vara anlagsbärare. Uppfödaren frågar hur denna ska agera 
gällande kullen. UKK beslutade att ålägga uppfödaren att DNA-testa valparna, och 
skicka in kopia på testresultaten i samband med registrering. Uppfödaren ska upplysa 
köpare om såld valps resultat. Om det visar sig att någon/några av avkommorna blir 
dvärgväxta (dvs affekterade av SD2 mutationen) kan uppfödaren välja att själv 
avelsspärra dessa individer. 
 
R4/14 
Tax 
Skrivelse från rasklubb gällande kull som fötts efter föräldrar som är registrerade som 
långhåriga men gett avkomma som är korthårig. I skrivelse till SKK förklarar 
uppfödaren att modern till kullen felaktigt registrerats som långhårig, tiken är 
korthårig. Uppfödaren skickar med intyg där veterinär intygar att tiken är korthårig 
identitetskontroll har gjorts. Korrigering har därefter gjorts i SKKs stamboksregister 
gällande tikens hårlag. UKK noterade informationen och lade ärendet till handlingarna 
utan vidare åtgärd. 
 
R5/14 
Border collie 
Medlem som fått sin tik tjuvparad, tiken har inte godkänt vallanlagsprov. Medlemmen 
ansöker nu om dispens för att få registrera kullen då den är över 5 månader då tiken 
numera har genomgått provet. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen samt 
förutsätter att medlemmen fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad 
förseelse medför disciplinär prövning. 
 
R6/14 
Tysk schäferhund 
Uppfödare som har skickat in registreringsansökan en kull, SKK meddelar uppfödaren 
om att det är dennas tredje kull och att ansökan om kennelnamn måste lämnas in. 
Därefter hör SKK inte av uppfödaren. Kort tid innan mötet får SKKs 
registreringsavdelning att samtal från en person som köpt en valp i kullen, köparen 
meddelar att uppfödaren hastigt avlidit och undrar nu hur det går med registreringen 
av kullen. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen samt att de enskilda 
valpköparna själva får lösa ut sin egna hunds registreringsbevis. 
 

 

§18 Dispenser 

Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom 
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har 
redogjort hur deras samarbete tidigare skett. 
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Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja 
dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna inkommer med 
information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla delägarna. Det vill säga: slutlig 
ägare, delägare 2 och delägare 3. 

 

§19 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

UKK noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut. 
 
 

§20 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

 
Protokollsutdrag från SKK/AK nr 5/2013 § 141 
UKK noterade informationen. 
 
 

§ 21 Köpahund.se 

Förelåg förslag på justering av text på sidan, UKK beslutade att bifalla förslaget med 
några mindre juteringar.  

 
 

§ 22 Gemensamt möte med SKK AK 

UKK gick igenom dagordningen inför morgondagens gemensamma möte med SKKs 
Avelskommitté. 
 
 

§23 UKKs nyhetsbrev 

UKK gick igenom lämpliga ämnen att ta upp i nästa nyhetsbrev. 

 

 

§ 24  Övriga ärenden 

Förelåg fråga från kansliet gällande om en uppfödare skänker bort en hund om hunden 
då ska vara veterinärbesiktigad? UKK uttalade sig att uppfödaren enligt SKKs 
grundregler är skyldig att besiktiga hund innan överlåtelse även om den skänks bort, 
UKK ser dock inga fel i att denna kostnad eventuellt skulle kunna läggas på den person 
som får hunden till skänks. 
 
UKK beslöt att tillskriva SKKs SRD kommitté gällande hur de ser på att eventuellt 
använda en hund i avel som tillhör de så kallade SRD raserna som vid bedömning fått 
”Disqualified” på grund av dess anatomiska defekter.  
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§ 25  

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan 
protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats och/eller i 
Hundsport Funktionär. 
UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med justerat protokoll. 
 
 

§ 26 Nästa möte 

 
19 mars Möllan, Spånga.  
 
 

§ 27 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade alla för ett mycket bra möte och förklarade därefter dagens 
sammanträde avslutat. 
 
 

 

Vid protokollet:  

 

 

Åsa Blomqvist  

 

Justeras:  

 

 

Annica Uppström     Gunilla Skoglund 

Ordförande      Ledamot  

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


