
SKK / UKK nr 5-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 

Kennelkonsulentkommitté fredag- lördag den 7-8 november 2008 på Lejondals slott, Bro 

Närvarande: Ionie Oskarson (ordf.), Kent Andersson, Ann-Charlotte Hillberger, Kjell Lindström 

(fr.o.m. §106), Bengt Persson, Gunilla Skoglund och Margareta Sundqvist 

Adjungerade: Ulf Uddman, Åsa Lindholm och Margareta Thyr 

Vid protokollet: Margareta Sundqvist 

 § 92 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla varmt välkomna och förklarade därefter mötet öppnat. 

 

§ 93 Val av justeringsperson 

Kent Andersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 94 Föregående protokoll 

UKK4/08, 2008-08-21 

Ulf Uddman meddelade att han efter samråd med SBKs generalsekreterare Peter Rimsby avvaktar 

med mötet med SBKs centrala Rasutveckling på grund av omorganisation inom SBK. 

Protokollet lades med ett godkännande till handlingarna. 

 

§ 95 Information från ordföranden 

Ordföranden har fått telefonsamtal med anledning av skrivning i föregående protokoll. 

Resultatrapporten gicks igenom 

§ 96 Information från SKKs VD 

Ulf Uddman redogjorde för inkomna och besvarade remisser/skrivelser gällande: 

- Djurskyddskontrollregister för sällskapsdjur, vilken är besvarad. 

- Ändring av föreskrifter av djurskyddskontroll på grund av att den överförs till Länsstyrelsen. 

I juridiskt ärende har tingsrätten har fattat en tredskodom med anledning av motparten inte kom. 

Uppfödarutskick med information om SKK, hundar och avelsarbete är på väg ut till 16.000 

adressater. 

Ett häfte ”Nyheter för uppfödare” har tryckts upp och presenterades. 

SKKs förslag till uttolkning av Grundreglerna 2009 delades ut. 

UKK diskuterade runt frågor som inkommit från kennelkonsulent. 

§ 97 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

Auktorisation 

Kennelkonsulent Petra Högberg rekommenderar att kennelkonsulenteleven Ulla-Britt Norgren 

auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Ulla-Britt Norgren och hälsar henne varmt välkommen i 

kennelkonsulentverksamheten. 

Kennelkonsulent Petra Högberg rekommenderar att kennelkonsulenteleven Annelie Stridsberg 

auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Annelie Stridsberg och hälsar henne varmt välkommen 

i kennelkonsulentverksamheten. 

Kennelkonsulenterna Birgitta Geschwindt och Siw Bäckström rekommenderar att 
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kennelkonsulenteleven Martina Egerbrandt auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Martina 

Egerbrandt och hälsar henne varmt välkommen i kennelkonsulentverksamheten. 

Kennelkonsulenterna Birgitta Geschwindt och Siw Bäckström rekommenderar att 

kennelkonsulenteleven Daniel Egerbrandt auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Daniel 

Egerbrandt och hälsar honom varmt välkommen i kennelkonsulentverksamheten. 

Regionträff 

UKK fastställde att 2009 års Regionträffar hålls under det första kvartalet 2009 i Göteborg med 

Ionie Oskarsson och Kent Andersson som ansvariga. 

Hässleholm med Ionie Oskarsson och Kent Andersson som ansvariga. 

Stockholm med Ann-Charlotte Hillberger och Margareta Sundqvist som ansvariga. 

Umeå med Bengt Persson och Kjell Lindström som ansvariga. 

Örebro med Gunilla Skoglund och Margareta Thyr som ansvariga. 

De ansvariga meddelar Margareta Thyr vilket datum resp. regionträff ska äga rum. 

Samtliga regionträffar äger rum under en dag. På konferensen i Umeå ska beaktas att övernattning 

kan behövas för vissa p g a reseavstånden. 

Uppdatering av informationsmaterial. 

Kansliet reviderar Kennelkonsulentbroschyren.  

Broschyren om att starta hunddagis är aktuell för upptryckning, efter genomgång av Ann-Charlotte 

Hillberger och Margareta Sundqvist. 

Blanketterna i ”Hemmakontoret” läggs ut på SKKs hemsida, från vilken de kan laddas ner. 

Grundreglerna 2009 efterfrågas av medlemmar och kennelkonsulenter, reglerna finns sedan en tid 

sedan att ladda ner från SKKs hemsida. 

Inkomna skrivelser 

Skrivelse från kennelkonsulenten Ulla Britta Ideryd, med hennes svar till Sophia Nilsson, 

genomgicks och lades till handlingarna. 

Skrivelse, för kännedom, från Christian och Kristina Uggla till juridiska avdelningen, och 

svarsskrivelse från kennelkonsulenten XX genomgicks tillsammans med skrivelse ställd till 

SKK/UKK/CS från XX med förfrågan om kennelkonsulentens privata uppdrag/sysslor och arbeten. 

Framkom att XX inte har sin roll som kennelkonsulent klar. Han kan inte använda sin kunskap som 

han fått i egenskap av kennelkonsulent då han företräder en person i ärende som jurist. 

UKK beslutade att tilldela XX en varning, med hänvisning till de etiska riktlinjer som finns för 

kennelkonsulent. Han bör allvarligt överväga sin rollkonflikt. 

Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 98 Information från sekreteraren 

Förelåg den skrivelse med information om SKKs grundregler, som sänds ut för att uppmärksamma 

uppfödare på att tik som uppfyllt det maximala antalet kullar hon kan få, inte kan paras i följande 

löp utan måste ges tillräcklig vila, eller har uppnått ålder då veterinärintyg krävs innan hon paras. 

UKK uppdrog till Åsa Lindholm att revidera texten. 

§ 99 Uppfödarärenden 

U52/08 

Skrivelse från fodervärd, som önskar lösa ut sin fodervärdshund. Uppfödaren begär 6500 kr, vilket 

fodervärden anser är för mycket då hunden inte är frisk. 
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UKK beslutade att kennelkonsulentbesök ska göras hos uppfödaren, och lade därmed skrivelse till 

handlingarna. 

U53/08  

Skrivelse gällande hund som blivit utlånad av uppfödare, som nu önskar den åter. Avsikten har inte 

varit att hunden skulle lämnas permanent, men nu önskar personen som lånat hunden  behålla 

den. 

UKK uttalar att det är tråkigt att välvilja utvecklas till tvist, och UKK kan inte se att några regler 

har brutits. 

U54/08 

Cavalier king charles spaniels, en hane och två tikar, har omregistrerats i Danmark.  

En tik, som tidigare fött två kullar i Sverige, får en kull valpar med en hane som inte uppnått 4 års 

ålder. Kullen registreras i Danmark av en dansk uppfödare. En avkomma ur denna kull 

omregistreras i Sverige under 2007 av den tidigare svenska ägaren till tiken. 

Den andra tiken, som inte uppnått 4 år föder en kull valpar, vilka registreras i Danmark. När tiken 

fyller 4 år hjärtundersöks hon, och som ägare anges en av de tidigare svenska ägarna. Detsamma 

gäller hanhunden. 

UKK beslutade att den danskfödda kullen avelsspärras enligt §12 på samma sätt som om kullen var 

född och registrerad i Sverige, då detta är ett kringgående av reglerna enligt UKKs uppfattning. 

U55/08 

Uppfödare som har gjort egna tillägg till köpeavtal med oskäliga krav.  

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

U56/08 

Uppfödare som i en kull saluki har fått tre hundar med dvärgväxt. 

UKK beslutade att en härstamningskontroll ska utföras på de tre avkommorna med dvärgväxt. 

Besked om att proverna har tagits ska vara SKK tillhanda senast den 31 december 2008. 

Stämmer härstamningen överförs ärendet till SKK/AK. 

U57/08 

Uppfödare som importerar valpar från utlandet för försäljning i Sverige. Hon har även transporterat 

valptik kort före beräknad nedkomst. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

U58/08 

Uppfödare som har till Svenska Brukhundsklubben begärt dispens gällande mentalbeskrivning. Det 

uppmärksammas av SBK att tiken endast var 7- 8 månader när parningen ägde rum med en hane 

som var ca 15 månader. Uppfödaren uppger att det var en tjuvparning. 

UKK beslutade dock att den här gången låta det stanna vid ett skarpt påpekande om att 

uppfödaren fortsättningsvis följer gällande lagar och regler eftersom upprepad förseelse medför 

disciplinär prövning. 

U59/80 

Hanhundsägare som inte tror att deras hane är far till valparna, då parningsdatum och valparnas 

födelsedatum inte stämmer. 
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UKK beslutade att en härstamningskontroll ska utföras på tik, angiven hane och samtliga valpar. 

Besked om att proverna har tagits ska vara SKK tillhanda senast den 31 december 2008. 

U60/08 

Uppfödare som inte följer anmaningar från kommuners inspektörer gällande hundhållning, och som 

själv avlivar sina hundar med bultpistol. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler och 

Jordbruksverkets förskrifter. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 

disciplinnämndens beslut. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

 

 

§ 100 HD-ärenden 

HD97/08 – 114/08 

Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKKs 

grundregler/registreringsbestämmelser. UKK förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna 

fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

HD115/08, 116/08, 117/08, 120/08, 121/08 och 122/08 

Labrador retriever, schäfer, gråhund och rottweiler 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och  håller sig ajour 

med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

HD118/08 

Pointer 

UKK övervägde anmälan till SKKs Disciplinnämnd. 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. 

HD119/08 

Labrador retriever 

Hanen inte röntgad före parning. Uppfödaren hade fodervärdstik hemma för parning, och lät henne 

gå tillsammans med sina unga hundar. En av hanarna parade då tiken. 

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

uppfödaren har varit föremål för prövning i UKK tidigare. Uppfödaren beläggs med 

hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

 

 

§ 101 G-ärenden 

G120/08 – 132/08 

Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKKs 

grundregler/registreringsbestämmelser. UKK förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna 

fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
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G 133/08 

Papillon 

Tik som har haft täta kullar, och nu även sin 6:e kull. Tiken är över 7 år, men veterinärintyg 

bifogades inte registreringsansökan. 

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

uppfödaren har varit föremål för prövning i UKK tidigare. Uppfödaren beläggs med 

hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

G134/08, 135/08, 137/08, 138/08, 139/08, 140/08, 141/08, 142/08, 144/08, 146/08, 147/08, 

148/08, 149/08, 150/08, 152/08, 153/08 och 154/08 

Finsk spets, dansk-svensk gårdshund, jack russel terrier, affenpinscher, bichon havanais, tax, 

yorkshireterrier, labrador retriever, dvärgpinscher, collie,  chihuahua, west highland white terrier, 

wachtelhund, eurasier, greyhound, hamiltonstövare och welsh corgi cardigan 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och  håller sig ajour 

med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

G136/08 

Ärendet avförs från UKKs dagordning.  

G143/08 

Sankt bernhardshund 

Bordlades för utredning. 

G145/08 

Dvärgpinscher  

UKK övervägde anmälan till SKKs Disciplinnämnd. 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. 

G151/08 och 154/08 

Jack russel terrier 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen och lade därmed ärendet till handlingarna. 

G155/08 

Silky terrier 

UKK beslutade att uppfödaren gjort vad hon kan för att mildra effekten av tjuvparningen som 

resulterade i en nära släktskapsavel. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 102 Ögon-ärenden 

Ö66/08 – 72/08 

Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKKs 

grundregler/registreringsbestämmelser. UKK förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna 

fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

Ö73/08 och 75/08 

Lhasa apso och tax 
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UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och  håller sig ajour 

med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

Ö74/08 

Tibetansk spaniel 

UKK övervägde anmälan till SKKs Disciplinnämnd. 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. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 103 Registreringsärenden 

R04/08 

Cavalier king charles spaniel 

Uppfödare som har parat sin tik i Finland med hanhund, som inte hade för Sverige giltigt hjärtintyg 

för registrering. I Finland får alla leg veterinärer utfärda hjärtintyg. Uppfödaren önskar att SKK 

häver avelsspärren på samtliga valpar i kullen. 

UKK beslutade att inte häva avelsspärren. Avelsspärren kan hävas då avkommorna  hjärtundersöks 

vid 4 år. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 

§ 104 Dispensärende 

D03/08 

Chinese crested dog 

Tik som fick sin första kull i september 2007, och som ska ha sin andra kull i september 2008. 

Uppfödaren planerar para henne i juli 2009, varvid valparna föds i september 2009. Uppfödaren 

befarar att det kan bli för tätt mellan kullarna med ca en vecka. 

UKK beslutade att ge dispens, dock inte mer än en månad. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 

§ 105 Bordlagda ärenden 

U20/08 

Ärende där UKK har beslutat att en härstamningskontroll ska utföras. 

Lades till handlingarna då härstamningen stämde. 

U34/08 

Ärende där fel far kan ha angivits vid registrering av en kull valpar.  

För att undanröja uppkomna tvivel beslutade UKK att en härstamningskontroll skulle utföras på tik, 

hane och samtliga valpar.  

Uppfödaren överklagar UKK beslut. 

UKK står fast vid beslut om härstamningskontroll ska utföras. 

U36/08 

Fortsatt bordläggning i avvaktan på kennelkonsulentbesök. 
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U48/08 

Fortsatt bordläggning i avvaktan på kennelkonsulentbesök. 

U46/08 

Fortsatt bordläggning i avvaktan på kennelkonsulentbesök och härstamningskontroll. 

U44/08 

SKK har, pga. ändringar och oklarheter i en registreringsanmälan, beslutat att en 

härstamningskontroll ska utföras. Något analyssvar har inte kommit SKK tillhanda. Kullen har 

avregistrerats. 

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

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 106 Övriga frågor 

Grundregler 2009 

Förelåg noteringar från möte mellan Åke Hedhammar, samt representanter från AK och UKK 

gällande förslag till uttolkning av Grundregler 2009. 

UKK konstaterade att mentalitet inte har beaktats, men den kommer att tas med i andra 

sammanhang. 

UKK beslutade, efter diskussion, att ställa sig bakom uttolkningen av Grundregler 2009. 

UKK uppdrog Ann-Charlotte Hillberger och Margareta Sundqvist att arbeta vidare med de delar av 

grundreglerna som UKK ansvarar för. 

Fråga om vad som är rimlig tid att meddela fodervärd när tik ska paras 

Skrivelse har inkommit om hur långt i förväg en fodervärd ska meddelas när en fodervärdstik ska 

paras. 

UKK uttalade att det är svårt att sätta en precis tidsgräns. Det är viktigt med en fortlöpande 

diskussion mellan parterna, och att överlåtaren i god tid meddelar fodervärden när man har för 

avsikt att para sin tik. 

Översättning av grundreglerna till engelska 

Översättningen av grundreglerna till engelska är klar. De kommer att läggas ut på SKKs hemsida. 

Bilaga till köpeavtal, anmodat av rasklubb 

Rasklubben för Belgiska vallhundar anmodar uppfödarna av rasen att skriva en bilaga till sina 

köpeavtal. 

UKK uttalar att flertalet av kraven i bilagan är oskäliga, och att en rasklubb inte kan sätta krav på 

vad uppfödare av rasen ska avtala med sina valpköpare eller fodervärdar. 

Bilaga till köpeavtal, anmodat av avelsråd 

Avelsrådet för Hälleforshund anmodar uppfödare inom rasen att bifoga en överenskommelse vid 

valpköp. 

UKK konstaterade att avelsråd inte kan ställa krav på att uppfödare av rasen ska göra viss 

överenskommelse med sin valpköpare. 

Mentalbeskrivning före parning 

Svenska Brukshundsklubben inkommer igen med en begäran om att de uppfödare som parar sina 
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hundar innan MH har genomförts, skall av UKK få en reprimand. 

UKK uttalade att ärendet tas upp under de diskussioner som ska äga rum mellan SBK och SKK 

gällande MH. 

SKKs avtal 

Den slutliga versionen av den korta informativa texten om SKKs avtal, som Åsa Lindholm skrivit, 

förelåg för kännedom. 

Ej anträffbar uppfödare 

Föredrogs ärende där uppfödaren inte medverkar till kennelkonsulentbesök trots upprepade försök 

och även inte varit anträffbar vid ett flertal försök till telefonkontakter. 

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

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

 

 

§ 107 Disciplinnämndens beslut  

Besluten gicks igenom och lades till handlingarna 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 

§ 108 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

Protokollsutdrag §132 SKK/AK 

UKK uttalade att protokollsutdraget från AK skall tillställas Svenska Älghundsklubben. 

Protokollsutdrag §66 SKK/CS noterades och lades till handlingarna. 

Snabbrapport NKU/AU möte den 19 september 2008 genomgicks och lades till handlingarna. 

Protokoll SKK/CS nr 3/2008 genomgicks och lades till handlingarna. 

SKK/CS 2/08 samt SKK/AK3/08 gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 109 Åtgärdslistan – Ärenden under arbete 

Listorna gicks igenom och redigerades. 

”Hemmakontoret” lades åter till åtgärdslistan. 

§ 110 SKKs valphänvisning på Internet 

UKK diskuterade ingående den skillnad i uppfattningen om uppdraget från KF att inrätta SKKs 

valphänvisning som finns inom organisationen samt mellan UKK och AK vad avser om 

valphänvisningen ska vara generell och omfatta alla raser eller om en enskild klubb ska kunna efter 

ansökan begära att få sin ras borttagen från den centrala valphänvisningen. 

Ionie Oskarson redovisade sina diskussioner med Britt-Marie Dornell, ordförande i SKKs 

avelskommitte och de synpunkter som där framkommit. 

UKK beslutade att förslå CS att valphänvisningen ska vara generell och omfatta alla raser, då en 

del uppfödare annars kan komma att hamna utanför valphänvisningen. Undantag är de kullar där 

uppfödaren inte följt SKKs grundregler, är föremål för prövning inom SKK eller där hundhållningen 

är sådan att kennelkonsulent har avrått från valphänvisning. Det ska vidare krävas ett aktivt 

godkännande av uppfödaren för att få valphänvisning. 

UKK uppdrog till ordförande att framföra UKKs ställningstagande. 
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§ 111 Motioner till Kennefullmäktige 2009 

Motion från Svenska Vinthundklubben att inrätta en ”uppfödarombudsman” samt från Sydskånska 

Kennelklubben att SKK bildar en självständig grupp som verkar som stöd till SKKs uppfödare med 

tystnadsplikt men som också värnar om uppfödarnas situation genom att ta upp förslag till KF och 

CS som stödjer uppfödarnas situation. 

Uttalade UKK att kommitten har CS ansvar att stödja uppfödarna och att det alltid finns områden 

där detta stöd kan förbättras. Men UKK har även en roll som självklart kan uppfattas som en 

kontrollfunktion när kommittén prövar enskilda överträdelser av SKKs olika regelverk. Årligen är ca 

400 enskilda ärenden föremål för prövning av UKK och i det helt dominerande antalet fall så ställer 

sig kommittén bakom den förklaring som uppfödaren ger. 

SKKs kennelkonsulenter har som sin huvudsakliga uppgift att ge uppfödarna stöd. Årligen 

genomförs ett stort antal besök hos uppfödarna för att bistå dem i besvärliga avtalsfrågor. Men 

även kennelkonsulenternas arbete kan uppfattas som kontrollerande när bristerna i djurskyddet är 

av den arten att förändringar måste ske för hundarnas bästa. 

Den juridiska rådgivningen på SKK är öppen för alla medlemmar och som medlemsorganisation 

skulle SKK hamna i en omöjlig situation om enskilda medlemmar ska ges olika stöd i en tvist dem 

emellan. Målsättningen med SKKs juridiska rådgivning är att ge ett så kvalificerat utlåtande som 

möjligt hur en uppkommen tvist rent juridiskt kan bedömas. Avsikten är att genom denna service 

bidra till att god sed upprätthålls vid försäljning av rashundar. 

UKK beslutade föreslå CS att motionen avslås 

Motion från Svenska Älghundklubben att för älghundar ska en text skrivas in i 

stambokshandlingarna med innebörden ” vid avel med hunden/tiken skall det vara känd HD-status 

före parning” 

Uttalade UKK att det är högst olämpligt att KF fattar beslut för en enskild ras eller rasgrupp då 

detta låser både specialklubben som CS att göra förändringar som båda parter är överens om 

innan KF fattat beslut att upphäva sitt tidigare tagna beslut. 

UKK kan instämma i att kunskapen bland uppfödarna av älghundsraser är påfallande bristfällig om 

de hälsoprogram som raserna omfattas av. UKK har tidigare i år tagit beslut om en riktad 

informationskampanj i utvalda media för att öka kunskapen om gällande hälsoprogram hos både 

uppfödare som blivande valpköpare. UKK tror att den typen av aktiviteter är bättre än den 

föreslagna och då i synnerhet om förändringar sker i hälsoprogrammet som innebär att stamtavlan 

kan komma innehålla felaktig och inaktuell information. 

UKK beslutade föreslå CS att motionen avslås 

Motion från Svenska Älghundklubben att återinföra HD status i stamtavlan. 

Uttalade UKK att det är högst olämpligt att KF fattar beslut för en enskild ras eller rasgrupp då 

detta låser både specialklubben som CS att göra förändringar som båda parter är överens om 

innan KF fattat beslut att upphäva sitt tidigare tagna beslut. 

UKK menar att HD är enbart en av flera veterinärmedicinska krav som de olika hälsoprogrammen 

ställer och menar att det inte finns fog för att så ensidigt peka ut just HD som det fel eller brist 

som är så angelägen i aveln att den ska utpekas i stamtavlan. 

Inom en snar framtid kommer SKK erbjuda för ett antal raser kunskap om vilken genetisk 

belastning en viss hund har genom att ge den ett index för höft- och armbågsleder. Indexet byggs 

på kunskapen om hunden egna HD och AD status som dess föräldrar, syskon och egna avkommor. 

UKK menar att det är än mera angeläget att med de ökade kunskaper som kommer, sprida 

information om exempelvis SKKs avelsdata och andra hjälpmedel till uppfödaren än ett ensidigt 

listande av en eller flera enskilda detaljer i stamtavlan. 

UKK beslutade föreslå CS att avslå motionen   
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§ 112 Information från UKKs ledamöter 

Ingen information fanns. 

§ 113 Nästa möte 

Nästa möte hålls prel. 17- 18 januari 2009 om det är möjligt att samordna det med SKK/AK och i 

andra hand den 12 januari 2009. 

§ 114 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat. 

 Vid protokollet: 

Margareta Sundqvist 

Justeras: 

Ionie Oskarson, ordförande  

Kent Andersson, ledamot 

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