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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och 
kennelkonsulentkommitté onsdag 2013-10-09. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger, Åsa 
Magnusson Juberget, Gunilla Skoglund, Ulla Eckerberg, Monika Åkesson från och med 
§ 103 

Meddelat förhinder: 
Irene Berglund 
 
 

Adjungerade: 

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

Protokoll 

-Åsa Blomqvist 
 
 

§95 Sammanträdet öppnas 

 
Ordföranden hälsade alla välkomna till årets femte möte. Mötet förklarades därefter 
öppnat. 
 
 

§ 96 Val av justerare 

 

Åsa Magnusson Juberget utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 97 Föregående protokoll 

 
 
Korrigering av §82  
G75-80/13 
Pomeranian, Dansk svensk gårdshund, Cairnterrier, Jämthund, Labrador retriever, 
Staffordshire terrier 
Korrekt namn på rasen är : Staffordshire bullterrier 
Protokollet lades därefter med ett godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 98 Information från ordföranden 

 
Kennelfullmäktige 
Ordförande Annica Uppström informerade i korthet vad som behandlats och beslutats 
på 2013 års Kennelfullmäktige (KF). Annica informerade även att hon blivit tilldelad 
ordförandeskapet i UKK under kommande mandatperiod. Kommittén uttryckte sitt 
gillande över detta. 
I samband med årets KF fanns en work shop med tema ”Rashundar – hur ska SKK-
organisationen lyckas med att öka antalet rashundar?”.  Ordförande redovisade från 
den välbesökta work-shopen . Detta är ett ämne som engagerar kommittén, och 
frågan ska fortsätta att hållas levande. 
 
Resultatrapport 
Resultatrapport för augusti och september 2013 förelåg, lades efter granskning med 
ett godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 99 Information från SKKs VD/Chefsjurist 

Översatta avtal 

Chefsjuristen informerade om SKKs till engelska översatta avtal som så snart det är 
möjligt kommer att läggas ut på SKKs hemsida samt www.köpahund.se.  

Ny medarbetare 

Det har rekryterats en ny medarbetare till SKKs juridiska rådgivning, personen kommer 
även att bli sekreterare för SKKs Föreningskommitté. 
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§ 100 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

 
Länsstyrelsen 
Helena Sirén informerade om det projekt som Länsstyrelsen i Västra Götaland har 
startat, information gällande detta har tidigare lagts ut på SKK.se. UKK ser med intresse 
fram emot projektet.  
 
Skrivelse från konsulent 
Efter genomgång av skrivelsen uttalade kommittén att det är dess rätt att besluta om 
de villkor som ska gälla för SKKs kennelkonsulentverksamhet, kommittén beslutade att 
uppdra Helena Sirén att besvara skrivelsen. 
 
Checklista 
Efter smärre justeringar godkändes ”Checklista för kennelkonsulentbesök”. 

 

Riktlinjer 
Enligt UKKs möte nr 4 2013 gavs UKKs VU mandat att ta beslut gällande att slutligen 
fastställa de nya riktlinjerna för SKKs egenkontroll. De av VU godkända och fastställda 
riktlinjerna förelåg, kommittén gav sitt gillande till riktlinjerna. Riktlinjerna kommer att 
redovisas samt informeras om under de Regionträffar med SKKs kennelkonsulenter 
som kommer att gå av stapeln under hösten. 
 
Skrivelse 1 
Skrivelse från uppfödare gällande en kennelkonsulents agerande vid 
kennelkonsulentbesök. Uppfödaren känner inte lägre förtroende för konsulenten i 
fråga och begär därför att hädanefter få en annan kennelkonsulent. Kommittén 
beklagade att uppfödaren uppfattat stämningen som otrevlig. UKK beslutade att tillåta 
uppfödaren att byta konsulent. Ärendet läggs därmed till handlingarna utan vidare 
åtgärd. 
 
Skrivelse 2 
Skrivelse från uppfödare gällande en kennelkonsulents agerande vid 
kennelkonsulentbesök. Efter genomgång av skrivelsen samt den svarsskrivelse som 
konsulenten gjort fann kommittén inte att konsulenten agerat klandervärt. Ärendet 
läggs därmed till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
Ny konsulent 
Kennelkonsulent Ingrid Grundström rekommenderar att eleven Monika Värnberg 
Västerbottens län, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Monika och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten. 
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§ 101 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

 

Ny ras 
Petra Waleij informerade om att rasen Kraski ovcar numera finns inregistrerad i SKKs 
stambok. 
 
 
Föreläsning 
Ann-Charlotte Hillberger informerade om de mycket intressanta föreläsningarna som 
hon deltagit vid gällande kennelkonsulentverksamheten samt utställningsbedömning 
som Östsvenska Terrierklubben arrangerat.  
 
 

§ 102 VU ärenden 

 
Redovisades för och fastställdes.  
 
 

§ 103 Uppfödarärenden 

 
U39/13 
Uppfödare som blivit anmäld för att ha parat med två olika hanar vid ett och samma 
löp, uppfödaren har skrivit på sin hemsida att det är parat med hane X. När kullen är 
född och valparna är av sådan färg att hane X inte skulle kunna vara fadern anger 
uppfödaren på sin facebooksida att tiken tjuvparats med egen unghane Y. I sin 
förklaring till SKK anger uppfödaren att hane X aldrig var intresserad av tiken och 
någon parning ej skett. När tiken togs hem och då uppfödaren trodde att tiken gått ur 
löpet tjuvparades tiken av hane Y. Uppfödaren blodtypar kullen och resultatet anger 
att det är hane Y som är far till samtliga valpar i kullen. Vid UKKs genomgång av 
ärendet framkommer det att uppfödaren angett motstridiga uppgifter angående 
parningen samt olika parningsdatum. Som erfaren uppfödare ska man ha kunskap om 
att en tik som löper på 17 dygnet mycket väl kan vara mottaglig för parning och att 
endast ett så kallat tikskydd inte är ett säkert sätt att förhindra hundar från att para 
sig. 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 uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den 
inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
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U40/13 
Uppfödare med två valpkullar, den ena kullen är SKK registrerad och den andra är det 
ej. Under kennelkonsulentbesök framkommer det att anledningen till att kull inte 
registrerats är att det är tikens 6:e kull. UKK beslöt att bordlägga ärendet i väntan på 
ytterligare förklaring från uppfödaren. 
 
U41/13 
Uppfödare som blivit anmäld av köpare då deras valp blev sjuk i epilepsi mycket kort 
efter försäljningen. Enligt köparen var valpen vid försäljningen mycket liten, köpet 
gjordes då valpen enligt dess papper var 16 veckor och storleken på valpen var då 
enligt köparen ”som ett marsvin”. Enligt köparen meddelade säljaren att valpen skulle 
äta "ett gäng tabletter i en vecka" och att detta ”var tydligen standard när man sålde 
franska bulldogs”. Valpen var mycket trött dagarna efter köpet och köparen upplevde 
valpen som ”groggy”, när köparen tittade valpen i munnen saknades alla dess tänder. 
Någon vecka efter köpet blev valpen dålig med kramper, valpen togs till veterinär 
enligt köparen sade anlitad veterinär att valpen inte var äldre än ca 6-7 veckor. Efter 
ytterligare några månader måste hunden avlivas på grund av kraftig epilepsi. Köparen 
säger att de inte fått tag på uppfödaren. 
Köparen reagerar också på att hunden är registrerad i Vitryssland men hundens pass är 
utfärdat i Litauen. 
Säljaren skriver i sin svarsskrivelse till SKK och beklagar det som hänt köparens hund, 
och meddelar att det inte ska ha funnits några problem med att få tag på henne och 
att köparna är välkomna att kontakta henne i saken. Säljaren lämnar inga ytterligare 
kommentarer. UKK anser att som medlem och numera uppfödare inom SKK 
organisationen så har man en skylighet att vara tillgänglig för sina köpare. Köparen har 
i detta fall fått uppleva en mycket olycklig historia där denna skulle behövt säljarens 
stöd samt även behövt få svar på sina frågor. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till 
SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

 

§ 104 Leder 

 

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

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

HD59-64/13 
Alaska malamute, Strävhåring vorsteh, Norsk älghund,grå, Golden retriever, Flatcoated 
retriever, Jämthund 
 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
HD 65-66/13 
Cocker spaniel, 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. 
 
HD 67/13 
Puli 
Uppfödaren svarar inte SKK trots påminnelser, uppfödaren har haft tidigare ärende 
2009, då svarade inte heller uppfödaren UKK beslutade då att anmäla uppfödaren till 
SKKS Disciplinnämnd, dock hade uppfödarens medlemskap upphört vid tidpunkt för 
DN anmälan. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott 
mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
HD68/13 
Cane corso 
Medlem som enligt skrivelse fått sina hundar tjuvparade, både hane som tik har grav 
HD. Samma parnings kombination har gjorts av en uppfödare. UKK anser även om det 
är frågan om en tjuvparning så är det mycket anmärkningsvärt att samma avelsdjur 
återigen kan få tillfälle att para sig. Kombinationen är mycket olycklig med tanke på 
avelsdjurens HD status samt ett brott mot SKKs grundregler. UKK beslutade att anmäla 
medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Medlemmen 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
HD69/13 
Cane corso 
Uppfödare som inte inkommit med förklaring varför man parat hundar med grav HD. 
Samma parningskombination har därefter gjorts av en medlem. UKK beslutade att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
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Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning. 
P 30-34/13 
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. 
 
P35-37/13 
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua 
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. 
 
P38/13 
Chihuahua 
Uppfödare som ej patellaundersökt före parning, uppfödaren anger att denna trodde 
att det kunde göras fram tills dess att kullen skulle registreras. Samma hane som 
P39/13 har använts. UKK anser att som erfaren uppfödare så ska man ha kunskap om 
att alla hälsoundersökningar ska vara gjorda innan parning, för att man som uppfödare 
ska kunna göra en korrekt bedömning om hundarna ska gå i avel eller inte. Uppfödaren 
har nyligen haft ett registreringsförbud. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
P39/13 
Chihuahua 
Uppfödare som ej patellaundersökt före parning uppfödaren anger att denna trodde 
att det kunde göras fram tills dess att kullen skulle registreras. Samma hane som 
P38/13 har använts. UKK anser att som erfaren uppfödare så ska man ha kunskap om 
att alla hälsoundersökningar ska vara gjorda innan parning, för att man som uppfödare 
ska kunna göra en korrekt bedömning om hundarna ska gå i avel eller inte. 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. 
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§ 105 Grundregelärenden 

 
Tik under 18 mån vid parning 
 
G95-102/13 
Cane corso, Chihuahua, Chinese crested dog, Miniatyr bullterrier, Labrador retriever , 
Tysk spets/mittelspitz, Belgisk vallhund/tervueren, Borderterrier 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G103/13 
Slovensky kopov 
Tik som, efter tjuvparningar, fött två stora valpkullar innan fyllda 18 månader, 
medlemmen har vid den första kullen blivit informerad om gällande lagstiftning samt 
SKKs regler (G62/13). UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd 
för brott mot SKKs grundregler. Medlemmen beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan 
på disciplinnämndens beslut. 
 
G104-109/13 
Jämthund, Rysk europeisk laika, Cocker spaniel, Chihuahua, Jack russel terrier, 
Dvärgschnauzer 
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. 
 
G110/13 
Lagotto romagnolo 
Tik tjuvparad. 
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. Kommittén beslutade även att lämna ärendet för kännedom till SKKs 
Utställningskommitté.   
 
G111/13 
Papillon 
Tik tjuvparad, då uppfödaren har tidigare ärenden och då blivit meddelad att upprepad 
föresselse medför disciplinär prövning beslutade UKK att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
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Täta kullar 
 
G112/13 
Korthårig vorsteh 
Uppfödaren hade missförstått 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. 
 
G113-115/13 
Tysk jaktterrier, Chihuahua, Bichon havanais 
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. 
 
G116/13 
Yorkshireterrier 
Tik tjuvparad. 
Kommittén hade en ingående diskussion angående uppfödarens svar. 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. 
 
Täta kullar tik över 7 år  
 
G117/13 
Svensk vit älghund 
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. 
 
G118/13 
Rhodesian ridgeback 
Uppfödaren har missförstått 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. 
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G119/13 
Västsibirisk laika 
Uppfödare som valde att para tiken tätt då hon löper sällan och om man skulle vänta 
till nästa löp skulle hon bli för gammal enligt uppfödaren. 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 
G120/13 
Staffordshire bullterrier 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G121/13 
Miniatyrbullterrier 
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. 
 
G122-124/13 
Norsk älghund, grå, Hälleforshund, Jämthund 
Uppfödarna har missuppfattat reglerna. 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. 
 
G125/13 
Finskspets   
Ingen förklaring gällande tikens veterinärintyg som inte giltigt har inkommit. UKK 
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
Ej MH testat innan parning 
G127/13 
Australian shepherd 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
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G128/13 
Tysk schäferhund 
Uppfödaren hade missförstått 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. 
 
Tik med 6:e kull 
G129/13 
Boxer 
Uppfödare som parat en importerad tik, hade tidigare flera kullar registrerade 
utomlands. Tiken har valpat en kull i Sverige och nu parades tiken för 6:e gången. 
Kullen gick förlorad vid kejsarsnitt. Uppfödaren meddelar att denne inte var medveten 
om antal kullar tiken haft utomlands. Vid genomgång av ärendet kunde UKK 
konstatera att det med lätthet gick att se på den tidigare uppfödarens hemsida hur 
många kullar tiken haft. UKK menar att man som uppfödare inom SKK organisationen 
måste vara ytterst noggrann vid avel på importerade avelsdjur att de vid 
parningstillfället uppfyller registreringskraven. UKK beslutade att anmäla uppfödaren 
till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
 

§ 106 Ögonärenden 

 
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
 
Ö24-26/13 
Papillon, Bichon frisé, Portugisisk vattenhund 
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. 
 
Ö27-28/13 
Border collie, Border collie 
Uppfödaren hade missförstått 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. 
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Ö29/13 
Shetland sheepdog 
Uppfödaren har angett fel parningsdatum. UKK godkände förklaringen och lade 
ärendet till handingarna utan vidare åtgärd.  
 
 

§ 107 Hjärtärenden 

H1/13 
Cavalier king charles spaniel 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
 

§ 108 Registreringsärenden 

 
R34/13  
Chihuahua 
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera kull över 5 månader. Uppfödaren 
visste ej om 5 månaders regeln. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen. 
 
R35/13  
Tysk jaktterrier 
Uppfödare som ej löser ut importstamtavla efter avslutad omregistrering. UKK 
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
R36/13 
Yorkshireterrier 
Medlem som ej löser ut importstamtavla efter avslutad omregistrering. UKK beslutade 
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R37/13  
Hamiltonstövare 
Uppfödare som inte svarat SKK på varför man parat tik som är äldre än 7 år utan 
tidigare kull. UKK beslutade att inte 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. 
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R38/13  
Coton de tulear 
Uppfödare som ej löser ut registreringsbevis. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till 
SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R39/13 
Fransk bulldog  
Uppfödare som skickat in en registreringsansökan för en kull, på registreringsansökan 
anges en adress, skriven på denna adress är en tidigare ur SKK utesluten uppfödare. 
Vid kennelkonsulentbesök är inte uppfödaren anträffbar, konsulenten ber uppfödaren 
kontakta denna så ett besök ska kunna genomföras. När besöket kan utföras finns 
uppfödare, valpar samt tik i lägenheten, ingen anmärkning görs på hundhållningen. 
Inga avtal finns på de valpar som är sålda. Uppfödaren anger senare i skrivelse till SKK 
att SKK köpeavtal ska upprättas så snart registrering är genomförd. Uppfödaren anger 
också att anledningen till att denne var på den uteslutna uppfödarens adress var att 
han skulle passa deras gemensamma barn, han hade av denna anledning tagit med sig 
valpar samt tiken till adressen. SKKs registreringsavdelning beslutar att inte tillåta 
registrering och lämnar ärendet vidare till UKK för slutligt beslut om registrering. 
SKK har tidigare blivit kontaktad av andra personer i samband med att kullen 
annonserats, i annonsen framgår det att säljaren är en person med samma förnamn 
som den uteslutna uppfödaren. Det telefonnummer som anges i annonsen 
överensstämmer med det nummer som finns på ett kvitto som skickats in från köpare 
av valp i kull såld av den uteslutna personen. Det telefonnummer som anges på kullens 
registreringsansökan är det nummer som den uteslutna uppfödaren har angett på 
tidigare registrerad kull. UKK anser att det sammantaget finns graverade bevis för att 
den uppfödare som skickat in registreringsansökan agerar bulvan till den uteslutna 
uppfödaren. UKK beslutade att inte 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. 
 
R40/13 
American staffordshire terrier 
Uppfödare som ej löser ut registreringsbevis trots upprepade påminnelser. UKK 
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
R41/13  
Greyhound 
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera en tjuvparningskull efter hane 
som är kryptokid. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen med avelsförbud på 
samtliga valpar. 
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R42/13 
Tysk schäferhund 
Uppfödare som inte inkommer med begärda handlingar som krävs för registrering av 
kull till SKK. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott 
mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
R43/13 
Shetland sheepdog 
SKK blir kontaktad av hanhundsägare som lånat ut hane för parning, parningen blir inte 
helt lyckad men enligt hanhundsägaren var hanen inne i tiken men någon hängning 
kom inte till stånd. Tikägaren väljer dock att efter några dagar åka till en annan hane 
och parar tiken med denne. Hanhundsägaren anser att tikägaren inte agerat 
korrekt. UKK beslutade att hela kullen samt samtliga möjliga föräldrar ska blodtypas. 
Ärendet bordlägges i väntan på resultat. 
 
R44/13  
Samojed 
Uppfödare som ansöker om dispens för att få registrera en kull äldre än 5 månader. 
UKK beslutade att tillåta registrering av kullen. 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. 
 
 

§ 109 Bordlagda ärenden 

 

U19/13 
Uppfödare som av UKK blev ålagd att upprätta korrekt avtal, uppfödaren har sedan 
beslutet blivit känt försökt att få köparen att skriva under nytt avtal. Denne har trots 
upprepade påminnelser både från uppfödare som från SKK inte gjort detta. UKK anser 
att uppfödaren gjort det den har kunnat i ärendet och lägger därmed ärendet till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
R20/13 
Norsk älghund grå 

Åsa Magnusson Juberget anmälde jäv och deltog inte i beslutet. 

Ärende som blev bordlagt i väntan på rasklubbs svar gällande registrering av kull efter 
tik äldre än 7 år utan tidigare kull. UKK gick igenom handlingarna i ärendet och 
konstaterar att något besiktningsprotokoll inte skickats till SKK, dock har en faktura 
skickats där uppfödaren betalat för en besiktning ca 11 månader innan parning. På 
fakturan finns diagnosen, fetma. Efter att ha tagit del av klubbens yttrande och 
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tillsammans med övrig känd information i ärendet beslutade UKK att inte tillåta 
registrering av kullen. UKK beslutade att tillåta dispens för försäljning av kullen utan 
registrering. 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. 
 
 

§ 110 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. 
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. 

 

 

§ 111 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

 
UKK noterade informationen angående de Disciplinnämndsbeslut som förelåg. 
 
U34/13 
Uppfödaren har inkommit med förtydligande som innebär att UKK beslutade att 
återkalla anmälan till Disciplinnämnden. 
 
G94/13 
Uppfödaren har nu inkommit med förklaring, UKK beslutade att inte återkalla anmälan 
till Disciplinnämnden. 
 
 

§ 112 Övriga kommittéers protokoll samt protokollutdrag 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS möte 7 augusti, UKK noterade informationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SKK/UKK nr 5-2013 
2013-10-09 
Sida 16/17 

 
 

 
§ 113      Köpahund.se 
 
Yvonne Wandel SKKs kanslis ansvariga för Köpahund.se hälsades välkommen till mötet. 
Yvonne presenterade de förändringar som är planerade för sidan, bland annat att en 
anpassning för lättare läsning av sidan via mobil kommer att ske. Yvonne kommer att 
lämna besöksstatistik för sidan till nästa möte. 
Kommittén tackade Yvonne för den korta presentationen och för klara svar på de 
frågor man haft. Yvonne utgick därefter. 
 
 

§ 114  Övriga ärenden 

 

Bordlagd fråga 

Fråga bordlagt på UKKs möte nr 4 angående hur SKK ska agera då utesluten medlem 
som dessutom har djurförbud som bor tillsammans med en person som i sin tur föder 
upp hundar. UKK beslöt att ytterligare information behövs i ärendet innan beslut kan 
tas. Uppdrogs till kansliet att kontakta aktuell Länsstyrelse för att inhämta deras 
mening i frågan, ärendet bordlägges därmed. 

 

Förslag 

Förslag från Helena Sirén att det bör framarbetas en lättfattlig, men samtidigt fullödig, 
broschyr till SKKs nya uppfödare som SKKs konsulenter förslagsvis kan ta med sig vid 
det första besöket man gör hos kenneln. Kommittén biföll förslaget och uppdrog till 
Helena att undersöka finansieringen av broschyren, och därefter arbeta fram lämpligt 
innehåll. 

 

Skrivelse 1 

Skrivelse från uppfödare angående hur SKK ställer sig till att en uppfödare låter någon 
annan ha hand om skötsel av kull. UKK anser att det svar som uppfödaren tidigare 
erhållit från SKKs kansli är helt i enlighet med vad kommittén anser i saken. Skrivelsen 
anses därmed besvarad, och lägges till handlingarna utan vidare åtgärd. 

 

Skrivelse 2 

Skrivelse från uppfödare angående registrering av kullar som vid parningstillfället inte 
uppfyller registreringskraven. UKK instämmer med uppfödaren att det är ett problem 
att hundar paras utan att nödvändiga undersökningar är gjorda, problematiken är dock 
både svår och komplex. För kommittén är frågan ständigt aktuell och arbete görs 
ständigt för att öka kunskapen om SKK regelverk. De uppfödare som bryter mot SKKs 
regelverk blir granskade i UKK och tilldelas i vissa fall disciplinära straff av SKKs 
Disciplinnämnd.  
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Skrivelse 3 

Skrivelse från uppfödare om att få dennas ”icke hänvisning” släppt då Länsstyrelsen 
numera har godkänd kenneln utan anmärkningar. UKK beslutade att 
kennelkonsulentbesök ska utföras innan hänvisningen eventuellt släpps. 

 

 

§ 115  

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. 
 
 

§ 116 Nästa möte 

 
27 november, på SKKs kansli. 
 
 

§ 117 Sammanträdet avslutas 

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

 

Vid protokollet:  

 

 

Åsa Blomqvist  

 

Justeras:  

 

 

Annica Uppström     Åsa Magnusson Juberget 

Ordförande      Ledamot  

 

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


