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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och 
kennelkonsulentkommitté onsdag 2013-03-20. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf.), Irene Berglund, Ulla Eckerberg, Ann-
Charlotte Hillberger, Åsa Magnusson Juberget, Gunilla Skoglund, Monika Åkesson 

 

Adjungerade: 

-Agneta Lönn, Helena Sirén, Petra Waleij, journalistisk bevakning Åsa Lindholm, Nina 
Berggren under §33 
 
 

Protokoll 

-Åsa Blomqvist 
 
 

§25 Sammanträdet öppnas 

 
Ordföranden hälsade alla välkomna till UKKs andra möte för året. Mötet förklarades 
därefter öppnat. 
 
 

§ 26 Val av justerare 

Monika Åkesson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 

§27 Föregående protokoll 

Förelåg justerat protokoll från SKK/UKK sammanträde nr 1 2013, 2013-01-12,  
Rättelse §19 ”§ 123 Ansökan om hävande av Avelspärr, UKK gick igenom skrivelsen 
samt AKs uttalande och beslutade att inte bevilja hävande av avelsspärr på tiken.” 
Protokollet lades därefter med ett godkännande till handlingarna. 
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§28 Information från ordföranden 

 

Resultatrapport 
Resultatrapport för 2012 förelåg, och lades med ett godkännande till handlingarna.  
Reviderad budget för 2013 förelåg och kommenterades i valda delar. 
Resultatrapport för januari samt februari 2013 gicks igenom och lades till 
handlingarna. 
 
Kommittén gick igenom de synpunkter man vill framföra vid SKKs kommande möte 
med Jordbruksverket i juni gällande kennelkonsulentverksamheten och SKKs 
egenkontroll .  
 
Ordföranden gjorde även en kort redogörelse för vad som avhandlats på SKKs 
Specialklubbskonferens gällande de punkter som är av speciellt intresse för UKK. 
 
UKKs representant i SKKs arbetsgrupp för nominering av Hamiltonplakettörer utsågs. 
 
 

§ 29 Information från SKKs VD/Chefsjurist 

 
Chefsjuristen informerade om ett domstolsfall av principiell karaktär där SKK gått in för 
att hjälpa en uppfödare. Fallet är överklagat till Hovrätten och det har där beviljats 
prövningstillstånd. 
 
 

§ 30 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

  
Vilande konsulenter 
UKK har beslutat låta en konsulent i Skåne län vara vilande från uppdraget som 
kennelkonsulent på ej fastställd tid. 
 
Maria Sandlund, Norrbottens län, har begärt att få vara vilande kennelkonsulent under 
ett år.  
UKK beslutade att bevilja Maria att vara vilande till mars 2014. 
 
Kerstin Forsberg, Norrbottens län, har begärt att få vara vilande kennelkonsulent 
under ett år.  
UKK beslutade att bevilja Kerstin att vara vilande till mars 2014. 
 
Ann Einerud, Västerbottens län, har begärt att få vara vilande kennelkonsulent under 
ett år.  
UKK beslutade att bevilja Ann att vara vilande till mars 2014. 
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Avauktorisation 
Kennelkonsulent Gunnar Eriksson önskar på egen begäran att avauktoriseras som 
kennelkonsulent.  
UKK beklagade beslutet, tackade Gunnar för nedlagt arbete genom åren och 
överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet. 
 
Kennelkonsulent Agneta Nilsson önskar på egen begäran att avauktoriseras som 
kennelkonsulent.  
UKK beklagade beslutet, tackade Agneta för nedlagt arbete genom åren och 
överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet. 
 
Situation 
Kommittén hade en mycket lång diskussion gällande en uppkommen situation mellan 
en kennelkonsulentelev och dennas handledande konsulent. Konsulenten tycker inte 
att eleven är lämplig. Kommittén anser att man som elev ska visa ett stort intresse för 
sin utbildning samt också kunna uppvisa en stor vilja att samarbeta. Som handledare 
ska man visa på god omdömesförmåga, professionalitet samt korrekt bemötande av 
sina elever. Enligt UKK är det mycket viktigt att det finns ett stort förtroende mellan 
organisationen och kennelkonsulenterna samt att SKKs värderingar efterlevs, UKK 
anser att de inblandades agerande inte är lämpligt för en SKK kennelkonsulent.  
UKK beslutade att avbryta elevens utbildning samt avauktorisera kennelkonsulenten 
samt överlämna beslutet till SKK/CS för verkställighet. 
 
Möte 
Helena Sirén har haft ett Skypemöte med konsulenter i en region där även UKKs 
ordförande deltog . 
 
Underlag kennelkonsulentverksamhet 
Förelåg ett underlag för tänkbar ekonomisk utveckling gällande 
kennelkonsulentverksamheten. 
 
Ej hemma besök 
Kommittén förde även en diskussion angående de bombesök som konsulenterna råkar 
ut för. Kommittén beslöt att sätta upp frågan angående anmälda kontra oanmälda 
besök på nästa möte.  
 
Antalet besök 2012 
Kennelkonsulentbesöken har gjort en mycket glädjande och dramatisk ökning med 43 
% under 2012, som en naturlig följd av detta har även arbetsbördan på SKKs 
kennelkonsulentkansli ökat proportionerligt. UKK anser att det är nödvändigt att 
resurserna ökas för att inte få någon oönskad effekt av den höga arbetsbördan. UKK 
uppdrog till UKKs ordförande att ta upp saken på CS möte. 
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Besöksprotokoll 
Inför nytryck av Besöksprotokollen kommer vissa ändringar göras, kommittén 
kommenterade blanketten i valda delar. 
 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
 

§ 31 Information från sekreteraren 

 
Statistik 
Förelåg statistik för UKKs ärenden 2012. 
 
 

§ 32 Information från UKKs ledamöter 

 
Monika Åkesson vidarebefordrade information gällande telefonsamtal med 
konsulenter i Halland. 
 
Ulla Eckerberg har fått fråga från konsulent gällande rutiner vid ledighet på SKKs kansli, 
konsulenterna har och kommer att få information var de kan vända sig när det är 
aktuellt. På förekommen anledning vill också UKK informera att det är konsulenterna 
själva i respektive län som gör planeringen vilka områden de är ansvariga för, som 
regel görs detta inte av SKK kansli.  
 
 Åsa Magnusson Juberget informerade om att hon vid Bergslagens Älghundklubbs 
årsstämma, där ett 60-tal personer närvarade, bland annat presenterat SKKs regelverk 
avseende avel och registrering.  
 
Ann-Charlotte Hillberger redovisade statistik från Ansvarsnämnden för djurens hälso- 
och sjukvård. 
 
Åsa Lindholm informerade om SKKs Avelskonferens som ägt rum 16-17 mars. 
 

Petra Waleij informerade kommittén om att rasen Tysk spets/grosspitz numera är 

tillåten för registrering i Svenska kennelklubben. Det har även begärts en blodtypning 
av en Fransk bulldogkull. 
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§ 33 Information från SKKs utbildningsavdelning 

 

Nina Berggren från SKKs utbildningsavdelning hälsades välkommen till mötet. Nina 
redogjorde för den digitala utbildningsplattform som SKK bland annat ska använda för 
att utbilda BPH testledare. Kommittén uttalade att de är mycket intresserade av att 
kunna utnyttja samma plattform först och främst i syfte att skapa en 
uppfödarutbildning baserat på de nya böckerna i uppfödarserien som är under 
produktion. Kommittén beslutade att följa arbetet samt uppdrog till Ulla Eckerberg 
och Åsa Magnusson Juberget att särskilt bevaka frågan. 
 

 

§ 34 VU ärenden 

 

Redovisades för och fastställdes. 
 
 

§34 Uppfödarärenden 

 
U6/13 
Uppfödare som anmäls för inte ha upprättat avtal. 
UKK gick igenom handlingarna i ärendet, man är som uppfödare inom SKK-
organisationen skyldig att upprätta avtal med av SKK fastställt innehåll. Uppfödaren 
uppmanas att snarast upprätta avtal. Då en hund lämnas ut på prov ska köpeavtal 
upprättas, hunden besiktigas samt en bilaga skrivas där det framgår vilket datum köpet 
eventuellt ska genomföras. SKK har ingen möjlighet att uttala sig gällande den 
ekonomiska tvist parterna har. 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.  
 
U7/13 
Medlem som föder upp blandrashundar samt registrerar dem i "Blandis". 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
U8/13 
Uppfödare som enligt anmälare satt ut en tik över 5 år på foder under en jaktsäsong 
samt mot att de skulle gå på jaktprov med henne, de skulle senare lämna tillbaka tiken 
för att få köpa en valp av uppfödaren till reducerat pris. Tiken jagar inte enligt 
anmälaren och något jaktprov anmäls inte till då anmälaren anser att tiken inte hade 
den jaktkompetens som krävdes. De lämnar tillbaka tiken när hon löper för 
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ögonlysning och parning. Uppfödaren meddelar att tiken är i för högt hull och menar 
att fodervärden inte skött henne som de skulle. Anmälarna önskar ekonomisk 
kompensation för den tid de haft tiken samt de omkostnader de haft i samband med 
detta. Uppfödaren menar att det aldrig var tal om något fodervärdsavtal då tiken är 
äldre än 5 år samt att de fick låna tiken under förutsättning att de deltog på jaktprov. 
Tiken hade tidigare startats två gånger på jaktprov samt använts till praktisk jakt med 
uppfödaren. Uppfödaren motsäger sig kravet på ekonomisk kompensation.  
SKK har ingen möjlighet att uttala sig gällande den ekonomiska tvist parterna har. 
UKK gick igenom ärendet och konstaterar att förutom att det hade varit tillrådigt att 
skriva ett avtal gällande utlånandet så ser UKK inte att uppfödaren handlat fel. Ärendet 
lägges därmed till handlingarna utan vidare åtgärd.  
 
U9/13  
Uppfödare som inte återlämnar fodertik till fodervärd, uppfödaren har inte svarat trots 
påminnelsebrev samt att UKKs sekreterare har talat med uppfödaren i telefon och 
upplyst om att svar önskas skriftligen. I SKKs Fodervärdsavtal kan man utläsa: 
”Överlåtaren äger rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå tiken om det kan 
påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal, vilket sker i allmän domstol.” 
Något bevis för att fodervärden handlat i strid med avtalet eller att detta är hävt i 
allmän domstol har inte framkommit.  
UKK beslutade att fodertiken omedelbart ska återlämnas till fodervärden samt att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
U10/13 
Uppfödare som sålt hund och samtidigt behållit avelsrätten på en parning. Uppfödaren 
har efter att ärendet skickats från SKKs kansli med ett påpekande om den felaktiga 
bilagan hävt denna. Då uppfödaren åtgärdat den felaktiga bilagan lägges ärendet till 
handlingarna utan vidare åtgärd.  
 
U11/13 
Uppfödare som säljer oregistrerade valpar samt blandrasvalp, uppfödaren menar att 
denna inte bedriver någon blandras avel utan bara hjälpt några personer att omplacera 
deras hundar. Se även R61/12. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U12/13 
Uppfödare med två ärenden. Det första ärendet gällde att uppfödaren anmälts för att 
inte ha registrerat en såld kull, kullen är numera registrerad, detta ärende lägges 
därmed till handlingarna utan vidare åtgärd. Det andra ärendet gällde att uppfödaren 
sålt en oregistrerad kull. Uppfödaren menar att kullen inte tillhörde henne men "hon 
tog ansvar för den".  UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
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brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
U13/13 
Uppfödare som anmälts för att ha sålt hund ur oregistrerad kull. Mejlväxling mellan 
köpare och uppfödaren finns som styrker att denna sålt en kull som inte är registrerad. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
U14/13 
Uppfödare som anmälts av annan utlandsboende uppfödare för att ha handlat oärligt i 
fråga om att påstå att det skulle finnas vissa ögondiagnoser på specifika hundar. Den 
svenska uppfödaren har fört in ögondiagnoserna i ett dokument som ser ut som en 
officiell utskrift från landets kennelklubbs databas. Ingen information finns om att 
denna information skulle ha delgivits någon annan än de två uppfödarna. UKK anser 
inte att något brott mot SKKs regler har begåtts ärendet lägges därmed till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U3/13  
UKK beslutade vid möte nr 1 2013 att: 
"Anmälare som köpt hanhund 2004 dock kunde denna inte betala fulla köpeskillingen, 
uppfödaren och köparen kom överens om att betalningen i stället med tre kullar. Dessa 
kullar har nu utnyttjats enligt köparen, uppfödaren kräver dessutom mer pengar för 
hunden, inget avtal har skrivits på hunden som nu är 9 år. Hunden har använts i avel på 
köparens egen tik, uppfödaren har då krävt ekonomisk ersättning för detta.  
Uppfödaren menar att denna endast försökt hjälpa till, hunden kom tillbaka till 
uppfödaren då köparen inte kunde betala hunden. Köparen har fått ha hand om 
hunden då och då mot ersättning. Hunden har varit hos köparen den senaste tiden på 
grund av sjukdom. Köparen har också fått hjälp vid valpningarna då de inte kunnat ta 
hand om hundarna ordentligt. Ersättningen vid kullarna har uppfödaren krävt som för 
den hjälp denna utfört. UKK gick igenom ärendet och menar att då hunden numera är 9 
år gammal samt köpeskilling enligt skrivelse erlagts att hunden skrivs över på köparen. 
UKK vill också härmed påpeka att uppfödaren ska upprätta korrekta SKK avtal. Säljs en 
hund på kreditköp kan hunden inte återtas av säljaren om köparen inte betalar 
köpeskillingen, hunden får inte utgöra säkerhet för betalningen och en uppfödare kan 
inte återkräva hunden om köparen inte kan betala sin skuld eftersom det, enligt 
Konsumentverket, inte är lämpligt att skriva äganderättsförbehåll för levande djur. Då 
ord står mot ord gällande vad som avtalats lägges ärendet till handlingarna utan 
vidare åtgärd. " 
Köparen har till dags dato inte fått något avtal på hunden. UKK förutsätter att SKKs 
uppfödare följer de rekommendationer de får. Då uppfödaren inte gjort detta 
beslutade UKK att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
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grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
U15/13  
SKK har blivit uppmärksammade på en valpkull som pälsmässigt avviker från det 
normala i rasen. Uppfödaren menar att valparna är normala samt att det tidigare på 
moderssidan funnits hundar med samma sorts päls som valparna har, uppfödaren är 
mycket säker på att korrekt hane är angiven som fader till kullen. Uppfödaren ålades 
av SKK att blodtesta kullen. Resultat har inkommit som visar att annan hane än den 
angivna är far till samtliga valpar i kullen. Kullen har tagits bort från SKKs 
stamboksregister. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
U16/13  
Medlem som importerat 8 stycken valpar, ungefär två månader efter omregistrering är 
alla valpar sålda. Medlemmen är gift/sambo med utesluten medlem som enligt SKKs 
mening innan uteslutningen också förde in hundar i syfte att återförsälja dem.  
UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Medlemmen beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
 

§ 35 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 

HD8-25/13 
Norsk älghund grå, Gordon setter, Jämthund, Akita, Samojed, Jämthund, Jämthund, 
Cocker spaniel, Jämthund, Norsk älghund grå, Hamiltonstövare, Norsk älghund grå, 
Jämthund, Cane corso, Sankt Bernhardshund, Rottweiler 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning.  

 
HD26-27/13 
Wachtelhund, Pyrenéerhund 
Tikar tjuvparade. 
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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. 
 
HD28/13 
Sankt Bernhardshund 
Tik tjuvparad. 
Uppfödaren har tidigare UKK ärenden. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
 
Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning. 
P6-12/13 
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning.  

 
P13/13 
Chihuahua 
Uppfödaren visste inte att avelsdjuren skulle vara undersökta innan parning. 
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. 
 
 

§ 36 Grundregel ärenden 

 
Tik under 18 mån vid parning 
G17-20/13 
American staffordshire terrier, Chihuahua, American staffordshire terrier, Siberian 
husky 
Samtliga uppfödare 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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Täta kullar 
G21/13 
New Foundlandshund 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 
 
G22-23/13 
Östsibirisk Laika, Labrador retriever  
Uppfödarna hade missförstått reglerna.  
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna. 
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad 
G24/13  
Ungersk vizsla 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning.  

 

G25/13 
Östsibirisk laika 
Uppfödaren har tappat bort intyget som utfärdades innan parning, ett nytt finns 
utfärdat efter valpning. 
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. 
 
Ej MH testat innan parning 
G26/13  
Schäfer 
Uppfödare som parat tik trots att den ännu inte kunnat omregistreras från annat land 
samt då ej heller kunnat göra MH innan parning. 
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.  
 
Nära släktskap 
G27/13 
Rhodesian Ridgeback 
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 
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gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den 
inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
 

§ 37 Ögonärenden 

 
Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
Ö6/13 
Lhasa apso  
Uppfödaren vet inte vad som gått fel, eventuellt har denna läst fel på delägares 
anteckningar. Kenneln har haft tidigare ärenden. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
 

§ 38 Hjärtärenden 

Inga inkomna 
 
 

§ 39 Registreringsärenden 

 
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.   
 
R6B/13  
Cane Corso 
Uppfödare som av Dansk Kennel klubb (DKK) har meddelats motsvarande 4 års 
uteslutning, uppfödaren har bland annat befunnits skyldig till att ha fått en bulvan att 
registrera en kull valpar i Sverige då föräldradjuren inte uppfyllde registreringskraven i 
DKK. Uppfödaren har också försökt att muta personer att ljuga för DKK/SKK var kullen 
fötts. Bulvanen är numera inte längre medlem i SKK. Uppfödaren är sedan januari -13 
ej längre medlem i SKK. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd 
för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan 
på disciplinnämndens beslut. 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
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R7/13 
Fransk bulldog  
I januari 2013 inkom en medlem med 9 st "Registreringsansökan för importerad hund" 
SKK gick igenom handlingarna och begärde in kompletterande handlingar. 
Jordbruksverket kontaktades även då misstanke fanns att hundarna införts illegalt till 
Sverige. Yttrande inkommer från medlemmen samt från Jordbruksverket, baserat på 
svar från Jordbruksverket samt de handlingar som finns i ärendet nekades 
omregistrering av SKK. UKK beslutade att ej tillåta omregistrering av valparna samt att 
anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 
Medlemmen beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R8/13  
Australian stock dog/Working kelpie  
Dispens att få registrera kull äldre än 5 månader. Uppfödaren har på grund av 
personliga göranden samt okunskap inte gjort detta tidigare. 
UKK beslutade att tillåta registrering av kullen. 
 
R9/13  
Jämthund 
Medlem som parat tik utan att denna var HD röntgad, tiken avlider i samband med 
valpning hos veterinär, någon HD status finns därmed inte. Medlemmen ansöker nu 
om dispens att få registrera kullen. UKK beslutade att ej tillåta registrering av kullen 
med hänvisning till att kullen inte uppfyller registreringsreglerna.  
 
R10/13 
Papillon 
Dispensansökan för att få registrera kull mycket äldre än 5 månader. Anledningen till 
den sena registreringen är att uppfödaren ej lyckats få tag på medlemsnummer samt 
rest utomlands på utbildning. UKK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på svar 
från rasklubb. 
 
R11/13 
Cavalier king charles spaniel 
Kull där uppfödaren angett fel fader, kullen är DNA typad 2013 men registrerad 2006. 
Samtliga valpar i kullen har avelsspärrats, avkommor till de hundar i kullen som gått i 
avel har spärrats. Ägare till hundarna har antingen meddelats eller så har deras 
uppfödare meddelats om att de ska informera vidare. Uppfödaren är sedan januari 
2013 ej längre medlem i SKK. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
Punkten förklarades omedelbart justerad 
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R12/13 
Miniatyrbullterrier 
Uppfödare som under tiden för registreringsförbud fött upp en kull valpar och vill nu 
registrera den. Uppfödaren har misstolkat beslutet. UKK beslutade att ej tillåta 
registrering av kullen samt att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott 
mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
R13/13 
Shar pei 
Uppfödare som fått sin tik tjuvparad tidigt i löpet, uppfödaren trodde att detta inte 
tagit och parade därför med annan hane i samma löp, DNA test visade att den hane 
som tjuvparat tiken är den korrekta pappan till hela kullen. Kommittén noterade 
informationen och lade ärendet till handlingarna. 
 
R14/13 
Chihuahua 
Uppfödare som lånat in två tikar från uppfödare med registreringsförbud. Tikarna 
paras med hanar som delägs av de båda uppfödarna. Enligt samtal mellan den 
uppfödare som ska registrera valparna och SKKs kansli ska uppfödaren endast ta hand 
om valpning och valpar men försäljningen skötas av uppfödaren med 
registreringsförbud. Detta har senare förnekats av uppfödaren med 
registreringsförbud. SKKs registreringsavdelning har ej registrerat kullarna i väntan på 
beslut från kommittén.  
De båda uppfödarna har inkommit med yttrande i saken dagen innan mötet samt på 
mötesdagen, ärendet bordlägges då kommittén anser att man inte kan ta något beslut 
i ärendet då yttrande inkommit så kort tid innan mötet. 
 
R15/13  
Borzoi 
Uppfödare som inte inkommer trots upprepade påminnelser med leasingavtal för 
utländskt ägd tik. UKK beslutade att ej tillåta registrering av kullen samt att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R16/13 
American staffordshire terrier 
Två medlemmar som tvistar om äganderätten till en importerad tik, en polisanmälan är 
gjord men enligt den anmälande medlemmen är utredningen nedlagd. SKK kan inte 
bedöma vem som är den rättmätiga ägaren, parterna hänvisas av den anledningen till 
allmän domstol, SKK ägarregistrering samt omregistrering kan göras om 
domstolsbeslut inkommer. Ärendet lägges därmed till handlingarna utan vidare åtgärd. 
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§ 40 Bordlagda ärenden 

 

U48/12 
Uppfödare som inte upprättat avtal. Ärendet bordlägges i väntan på 
kennelkonsulentbesök.  
Kennelkonsulentbesök är nu gjort. Något avtal är enligt UKKs vetskap till dags dato inte 
upprättat. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot 
SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 

 

R64/12  
Pudel 
Skrivelse från pudelklubben angående tecknad valp. UKK tog del av skrivelsen samt 
beslutade att blodtypning ska utföras på kullen samt föräldrar. 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
Blodtypning är nu utförd som visar att tikägaren angett korrekt hane som far till kullen. 
Ärendet lades därmed till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
 

§ 41 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

 
UKK noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut. 
 
R61/12 
UKK beslutade att återkalla anmälan till Disciplinnämnden då uppfödaren löst ut 
stamtavla på importerad hund, stamtavlan är nu utlöst. 
 
 

§ 42 Köpa hund 

 
Kommittén diskuterade att det bör införas mer lättfattlig information om vad som inte 
kan anses vara normalt för en hund att ha, exempel på sådant kan vara rinnande ögon, 
starka andningsljud och så vidare. Kommittén beslöt att vidarebefordra detta till 
ansvarig tjänsteman. 
 
www.köpahund.se ligger från och med mars 2013 under SKKs registreringsavdelnings 
ansvar.  
 
 

§ 43  Övriga ärenden 

Kommittén beslöt att det framtagna förslaget på Låneavtal för hanhund behöver 
justeras, uppdrogs till chefsjuristen att åtgärda detta. 
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§ 44  

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. 
 

§ 45 Nästa möte 

 
29 maj, SKKs kansli. 
 
 

§ 46 Sammanträdet avslutas 

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

 

Vid protokollet:  

 

 

Åsa Blomqvist  

 

Justeras:  

 

 

Annica Uppström     Monika Åkesson 

Ordförande      Ledamot  

 

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


