
 

 

 
 
SKK/UKK 1/2011 
 
2011-02-05 
§§ 1-26 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté 
(UKK) den 5 februari 2011, Görvälns Slott 
 
 
Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.), Ann-Charlotte Hillberger, Kjell Lindström, Ulla Eckerberg, Gunilla 
Skoglund, Margareta Sundqvist 
 
Anmält förhinder: Iréne Berglund, Ulf Uddman 
 
 Adjungerade: Åsa Lindholm, Margareta Thyr, Petra Waleij, Agneta Lönn 
  
Vid protokollet: Åsa Blomqvist 
 
 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna, till årets första möte som därefter förklarades öppnat. 
 
 
§ 2 Val av justerare 
 
Kjell Lindström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 3 Föregående protokoll 
 
Ulf Uddman närvarande under paragraf §118 
 
§ 4 Information från ordföranden 
Irene Berglund samt ordföranden har varit på Regionträff i Luleå och då träffat kennelkonsulenter från 
Västerbotten samt södra och norra Norrbotten. Många och intressanta diskussioner fyllde dagen. En del av 
de saker som diskuterades var de hot som en konsulent kan komma i kontakt med underbesök, frågor 
angående elevtjänstgöring och då t.ex. eleven själv inte vill följa med på besök och konsulenten kan” få 
skulden” för att eleven inte kommer ut på besök. 
Fråga om vad som ingår i SKKs försäkring gällande konsulenter kom också upp. Önskemål om GPS till 
konsulenterna framfördes, kommittén ser dock ingen ekonomisk möjlighet att bevilja detta. Konsulenterna 
har också fått inbjudan från AK gällande Avelskonferens och detta uppskattades även mycket, de som inte 
kan komma till denna efterlyser om det går att få ett kompendium. Sekreteraren undersöker frågan om 
detta är möjligt. Ytterligare önskemål var att få information från andra konsulenter gällande besök, teknisk 
lösning på detta är på gång. Konsulenterna hade även önskemål om att få en ”SKK mejladress” –kansliet 
undersöker om detta är möjligt eller om man kan få en SKK logga att använda i mejl. Önskemål fanns också 
om att åka två konsulenter på besök, kommittén såg inga svårigheter med detta. Önskemål framkom även 
om att få lista på kennlar sorterat på postnummer. Konsulenterna framförde också att det är stor skillnad 
på att vara konsulent i norra Sverige mot i södra, ibland är det mycket långa sträckor att åka, sträckor på 



 

 

300km för ett besök förekommer detta medför att ibland kan bara ett besök genomföras under en hel dags 
arbete.  
Ordförande har också träffat Länsklubbsordförandena och informerade om distansutbildning och 
konsulentverksamheten. Ordförande kommer tillbaka till frågan under §19. 
Kommittén utsåg representant gällande Hamiltonplakettgruppen. 
 
 
 
§ 5 Information från SKKs VD/Chefsjurist 
Agneta Lönn redogjorde för ett givande möte med Jordbruksverket på SKK kansli angående banveterinärer, 
dispenser och avel. 
Ett ytterligare möte med Jordbruksverket har genomförts denna gång gällde mötet Referensgruppen för 
hund och katt och de nya införselregler som EU vill införa. Flera länder – inklusive Sverige kan eventuellt få 
särskilda regler, detta skulle i så fall gälla kravet på avmaskning innan införsel. 
Representanter från polisen var även med på mötet och frågan ang ”problem/aggressiva hundar” 
diskuterades. Önskemål om ett hundstall liknande det som finns i Stockholm framfördes, då polisen har 
problem att hitta lämpliga ställen för omhändertagna hundar, främst då så kallade ”kamphundar”. 
 
 
§ 6 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
 
Skrivelse från Gun Samuelsson –bordlägges till §19. 
 
Statistik gällande aktiva uppfödare och län under de senaste fem åren redovisades. 
Statistik på genomförda kennelkonsulentbesök under 2010 gicks igenom, en ökning från 2009 med ca 350 
besök noterades men då det under 2009 var ett stort tapp gällande besök är besöksfrekvensen i princip 
konstant. Positivt är att under 2010 har flera nya konsulenter auktoriserats vilket är mycket glädjande. UKK 
noterade också med glädje att i en del län har besöken ökat markant.   
Skrivelse från Bullterrierklubben gällande information om kennelkonsulentverksamheten gicks igenom, 
beslutades att ett allmänt textförslag skall gås igenom vid nästa möte. 
 
Grundkurs 1 kommer att genomföras 29 april-1maj 2011. 
 
Kennelkonsulent som begär sig själv vilande, kommittén gick igenom skrivelsen och beslöt att bevilja 
konsulentens begäran, med noteringen att en konsulent kan vara vilande i max 1år. 
 
Birgitta Eriksson begär att återauktoriseras som kennelkonsulent. UKK beslutade att auktorisera Birgitta 
Eriksson och hälsar henne varmt välkommen åter i konsulentverksamheten. 
 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade. 
 
 
§ 7 Information från sekreteraren 
Information angående svarstider för motioner, tillägg för verksamhetsplan, budgetäskande samt 
utvärdering av uppdrag från KF2009 noterades. 
 
Fråga från Juridiska avdelningen angående om en hunds registreringsbevis skall följa med hunden vid 
helfodervärdsskap diskuterades länge och noggrant. UKKs mening är att registreringsbeviset skall följa med 
hunden. Uppdrogs till chefsjuristen samt juridiska avdelningen att utarbeta förslag. 
 
UKKs ärendestatistik för 2010 redogjordes för. Kommittén beslöt att ta upp frågor angående tjuvparning 
och hur dessa skall kunna minskas samt att brott mot grundreglerna gällande HD röntgen före avel i vissa 
raser är hög på UKK och AKs gemensamma möte.  
 



 

 

UKKs policyuttalanden håller på att sammanställas och skall sedan skickas till ledamöterna.  
 
 
§ 8 Information från UKKs ledamöter 
UKK var representerad av flera ledamöter på ”Breeders Corner” under Stockholm hundmässa vilket 
verkande både uppskattat som välbesökt.  
Ulla Eckerberg har följt med en konsulent på ett så kallat ”begärt besök” vilket var mycket lärorikt och en 
bra erfarenhet. 
 
§ 9 VU ärenden 
8 dispenser är lämnade på 10 ärenden. 
 
 
§ 10 Uppfödarärenden 
 
U39/10  
UKK beslutade vid mötet 5/10 att uppfödaren skulle utföra DNA test på valpkullar eftersom misstanke finns 
om fel föräldrar. Uppfödaren har i brev till UKK meddelat att denne inte kommer att medverka till DNA test. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.  
 
U45/10 
UKK beslutade vid mötet 6/10 att anmäla uppfödaren till Disciplinnämnden för bulvanverksamhet. 
Uppfödaren har sedan dess inkommit med skrivelser där denne motsätter sig UKKs beslut och att det inte 
är fråga om bulvanverksamhet. Uppfödaren motsätter sig också UKKs beslut att neka registrering för två av 
uppfödarens kullar. 
UKK gick igenom skrivelserna, kommittén anser dock inte att bevis framförts som ändrar kommitténs 
uppfattning, beslutet om anmälan till Disciplinnämnden kvarstår därför. På frågan gällande de två kullarna 
som nekats registrering avvaktar kommittén Disciplinnämndens beslut. Frågan om varför uppfödarens 
kennelnamn ej slutligt godkänns är att enligt kennelnamnsbestämmelserna så får inga förändringar göras 
om innehavaren är anmäld till SKKs Disciplinnämnd. UKK beslutade också att anmäla uppfödarens man till 
SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.  
 
U47/10 
Uppfödaren har numera skickat registreringsbevis till valpköparen då kraven för registrering numera är 
uppfyllda. UKK beslutade på mötet 6/10 att anmäla uppfödaren till Disciplinnämnden, UKK beslutade av 
den anledningen att disciplinnämndsanmälan återtages. 
 
U1/11 
Fodervärd/köpare som inte fått något avtal, vid leverans skrevs inget avtal då parterna hade ett 
förhållande. Uppfödaren menar att det inte är fråga om något fodervärdsskap då uppfödarens tanke var att 
hunden skulle vara en framtida avelshund som skulle tävlas av den andra partnern då dennes tidigare hund 
inte var lämplig för tävling. Förhållandet är nu avslutat.  
UKK har tagit del av skrivelserna och konstaterar att ord står mot ord om vad som har menats. 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 förutsätter också att lämpligt avtal upprättas, kopia på avtal skall skickas in till UKK senast 25 
mars 2011. 
 
U2/11 
Uppfödare som lämnade två hundar utanför en annan uppfödares hus i enligt anmälaren dåligt väder och 
utan vindskydd. Besked hade enligt anmälaren lämnats att denne inte skulle vara hemma vid 
återlämnandet. Uppfödaren som lämnade hundarna menar att vädret var behagligt och att det inte fanns 



 

 

någon anledning att tro att hundarna skulle fara illa av att bli lämnade en kort stund. Osäkerhet råder dock 
om vilken dag hundarna lämnades.  
Kommittén gick igenom ärendet och fann att ord står mot ord, fakta som kvarstår är dock att två 
chihuahuahundar lämnats ensamma i bur ute i december. Att två uppfödare inte kan komma överens om 
leverans av hundar är något som hundarna inte skall behöva lida för, båda uppfödarna bör därför klandras 
för den synnerligen olämpliga leveransen. En decemberdag kan aldrig anses vara ”behaglig” för en 
chihuahua att sitta i bur utomhus. I övrigt lämnas anmälan utan åtgärd. 
 
U3/11  
Valpköpare som inte fått något veterinärbesiktningsintyg vid leverans, UKK har trots upprepade försök ej 
fått något svar från uppfödaren. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott 
mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.  
 
U4/11  
Uppfödare som lämnat ut hund utan avtal. Uppfödaren har därefter tagit hunden tillbaka. 
Kommittén diskuterade ärendet noggrant, 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. Då förhållandena mellan anmälaren och uppfödaren uppfattas vara av fodervärdsliknande former 
uppmanar UKK uppfödaren att lämna tillbaka hunden till anmälaren samt att upprätta avtal. Kopia på avtal 
skall skickas in till UKK senast 25 mars 2011. 
 
U5/10  
Uppfödare som tagit tillbaka en egenuppfödd hund utan att betala tillbaka alla de berättigade pengarna till 
köparen. Köparen hävdar också att hunden var sjuk. Uppfödaren meddelar att denne inte haft de 
ekonomiska medlen till återbetalning men så snart det går skall detta ske. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.  
 
U6/10 
Uppfödare som är anmäld för att på bl.a. Facebook skall ha skrivit nedlåtande om anmälaren och dennes 
uppfödning. 
UKK beslutade att lämna ärendet till Föreningskommittén då det kan vara fråga om brott mot SKKs 
grundregel 1:3. 
 
U7/11 
Uppfödare som haft registreringsförbud, under registreringstiden har tre tikar parats med kort mellanrum. 
Kullarna föddes strax innan registreringsförbudet gick ut. Uppfödaren menar att tikarna inte gått full tid då 
de fick för rasen stora kullar och därför fötts inom tiden för registreringsförbudet. 
Kommittén diskuterade ärendet noggrant, kullarna har fötts efter 61-63 dagar räknat från angett 
parningsdatum, detta anses vara normal dräktighetstid. Då de tre kullarna är födda inom den tid 
uppfödaren hade registreringsförbud nekas därför registrering av kullarna. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.   
 
U8/11  
Uppfödare som tecknat eget avtal gällande delägarskap. 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 förutsätter också att lämpligt avtal upprättas, kopia på avtal skall skickas in till UKK senast 25 
mars 2011. 
 
U9/10 



 

 

Uppfödare som annonserar ut valpar födda under den tid uppfödaren är belagd med registreringsförbud.  
Valpen som annonseras ut anges vara 3 månader och annonsen och skulle då vara född inom den tid 
uppfödaren har registreringsförbud. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.  
 
U10/10 
Anmälan angående uppfödare med delägarskapsavtal, UKK diskuterade ärendet ingående, chefsjuristen 
ålades att arbeta fram vad som skulle kunna anses vara skäliga villkor i ett delägarskapsavtal. Angående de 
tillägg till köpeavtal som bifogats gällande andra hundar förutsätter UKK att de punkter som strider mot 
SKKs grundregler rättas till. Frågan bordlades i väntan på svar från chefsjuristen. 
 
 
§ 11 Ärenden angående leder 
 
Armbågsröntgen på tik hane eller båda har utförts efter parning 
ED  
 Inga inkomna 
 
Höftledsröntgen på tik hane eller båda har utförts efter parning 
HD 1-3/11 
Finsk lapphund, , Engelsk mastiff, Norsk älghund grå 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
HD4/11 
Collie långhår  
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksamma på sin tiks löpperioder och i god tid se till att 
hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot 
grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
HD5/11 
Dogue de Bordeaux 
Kommittén godtar uppfödarens förklaring. 
 
HD6/11 
Västsibirisk laika 

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. 

 

HD 7/11 

Sankt Bernhardshund 

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. 

 
 
 



 

 

 
Patella undersökning på tik hane eller båda har utförts efter parning. 
P1/11-6/11 
Chihuahua, Bichon Frisé, Chihuahua, Chihuahua, Bichon Frisé, Chihuahua, Chihuahua 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
P7/11 
Chihuahua 

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. 
 
§12 Grundregel ärenden 
 
MH test på tik hane eller båda har utförts efter parning. 
G1/11 
Rottweiler 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G2/11 

Australian Shepard  

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. 
 
 
Tik under 18 månader 
G3/11-G5/11 
Dvärgpinscher, Dvärgschnauzer, Drever 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G6/11-G7/11 
Bichon havanais, Tax 

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. 

 
G8/11 
Cairnterrier 
Tjuvparad tik som födde valpar trots abortsputa. 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 
 
 
Täta kullar 
G9/11 
Beagle 



 

 

Uppfödaren beslöt efter noga överväganden att para tiken en sista gång. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.  
 
G10/11 
Schäfer 
Uppfödaren hade räknat fel på dagar. 

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. 
 
G11/10 
Jack russel terrier 
Tiken blev tjuvparad. 

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 7år första kull 
G12/11 
Coton de Tulear 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G13/11 
Labrador Retriever 

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. 
 
 
Tik över 7år ej veterinär intyg 
G14/11 
Tax 

Uppfödaren läste i grundreglerna och uppfattade att tiken skulle veterinärbesiktigas innan parning men 

eftersom det inte står hur gamalt intyget får vara antog uppfödaren att det intyg som hon haft sedan 8 mån 

var giltigt. UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. Samt noterade att texten i grundreglerna bör 

förtydligas. 

 
G65/10 
Schäfer 
Uppfödare som ej inkommit med veterinärintyg eller förklaring till UKK. UKK valde att anmäla till 
Disciplinnämnden. Uppfödaren har därefter inkommit med förklaringen att dennes äldsta tik insjuknade 
och dog samtidigt som den andra tiken parades, i allt detta glömdes veterinärintyget bort. UKK beslöt att 
återkalla Disciplinnämndsanmälan. 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. UKK vill också påpeka att fodervärdsavtal endast kan tecknas för tik upp till att hon fyller 5år. 
 
 



 

 

Nära släktskap 
G15/11 
Anatolisk herdehund 
Tjuvparning trots att hanen blivit kastrerad 5 dagar tidigare. 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 
 
G16/11 
Italiensk vinthund 

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. 

 

G17/11 

Skrivelse från SPHK:s rasklubb för Alaskan malamute. Klubben vill påtala ett enligt klubben ”växande 

bekymmer” då ett antal tikar använts i avel vid ung ålder. 

 
UKK har i sitt protokoll 4/10 §71 beslutat att strama åt de regler som gäller avel med unga tikar. 
” Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt 2 kap 16 § säger:  
En tik får inte paras förrän tidigast i andra löpet, dock inte tidigare än vid 18 månaders ålder.  
SKK har en åldersgräns för de så kallade automatiska brev som skickas ut till uppfödarna då de parat en för 
ung tik. Denna gräns har gällt tikar yngre än 12 månader.  
UKK beslutade att justera åldersgränsen till 18 månader.” 
UKK gick igenom de fall klubben gav exempel på och konstaterade att de gällande rutinerna om hur sådana 
här fall handläggs har följts. Rutinen innebär bland annat att alla uppfödarna informeras om gällande 
lagstiftning, i de fall information krävts in från uppfödarna har detta inkommit med för UKK godkänd 
förklaring. Att medvetet använda tikar i avel i för ung ålder kan aldrig anses vara acceptabelt. Skrivelsen 
anses därmed vara besvarad och lägges till handlingarna. 

 
 
§ 13 Ögon-ärenden 
 
Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
Ö1/11 
Papillon 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Ö2/11  
Phalene  

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. 
 
Ö3/11 
Papillon  
Uppfödaren har skrivit fel parningsdatum på registreringsansökan. 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 
 
Ö4/11 
Tibetansk spaniel 
Bordlades i väntan på kennelkonsulentbesök. 



 

 

 
 
§14 Ärende angående hjärta 
 
Inga ärenden inkomna. 
 
 
§15 Registreringsärenden 
 
R1/11 
Fransk Bulldog 
Uppfödare som skickat in importregistreringsansökan men ej exportstamtavla i original, efter ett tag får SKK 
in en ny korrekt importregistreringsansökan på samma hund men från en annan person. UKK diskuterade 
ärendet ingående och konstaterade att inget brott såvitt UKK kunde bedöma hade begåtts. Frågan 
angående personer som importerar stora antal valpar och vuxna hundar är komplicerad, i och med det 
möte som chefsjuristen och sekreteraren deltagit i tillsammans med Jordbruksverket såg kommittén att 
möjligheter att få frågan uppmärksammad även av Jordbruksverket. Fortsatt arbete gällande massimport 
av hundar kommer att fortskrida via kansliet. 
 
R2/11 
Dvärgschnauzer  

Uppfödare som trots upprepade uppmaningar ej löst ut registreringsbevis på en kull. UKK beslutade att 

anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 

hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R3/11  
Utgått då ärendet lösts. 
 
R4/11 
Jämthund 
Uppfödare som önskar registrera en kull född 2008, detta har inte gjorts tidigare på grund aa att den 
person som fått uppgiften att hjälpa uppfödaren att göra detta inte gjort det. UKK godkänner registrering 
av kullen under förutsättning att en korrekt ifylld registreringsansökan skickas in. 
 
R5/11 
Sankt Bernhardshund 
Uppfödare som trots upprepade påminnelser och mejl samt möjlighet att direkt sätta in avgift på SKKs 
plusgirokonto inte löser ut importstamtavla. 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. Hunden avregistreras och importstamtavlan skickas åter. 
 
R6/11 
Pointer 
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera en tjuvparningskull född efter hane som efter parningen 
avlivades av åldersskäl. Hanen hade inte HD röntgats. UKK beslutade att tillskriva specialklubben för 
yttrande. Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad.  
Special/Rasklubb har senare nekat dispens. 
 
 
§16 Bordlagda ärenden 
R19/10 
Finsk stövare 
Efter att ha granskat ärendet bifaller kommittén dispensen. 
 



 

 

R23/10 
Collie 
Skrivelse från Norsk Collie klubb  
Kommittén diskuterade ärendet och granskade informationen från SKKs registreringsavdelning gällande 
ärendet. UKK finner inte att något brott mot SKKs regler har begåtts då kullen vid tidpunkten för 
registrering uppfyllde de krav SKK har på rasen. SKKs registreringsavdelning hade vid tidpunkten även 
kontakt med Norska kennelklubben som inte hade något att invända mot registreringen. Skrivelsen anses 
därmed vara besvarad och lägges tillhandlingarna. 
 
§17 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 samt hur ett 
eventuellt framtida skulle komma att se ut. 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. 
 
 
§18 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 
 
Protokollsutdrag från Disciplinnämndens möte 2010-12-03 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
 
§19 Coachning av kennelkonsulenter/uppfödare 
Ordföranden har varit på Länsklubbskonferens och där presenterat ett förslag gällande införandet av någon 
form av egenkontroll.  
Egenkontrollen kan komma att bli en viktig del av SKKs kommunikation gentemot berörda myndigheter. 
Kennelkonsulenter är naturligtvis en mycket viktig del av detta, ordföranden visade ett förslag på vad 
införandet av en sådan förändring skulle kunna innebära med bland annat krav på både fler konsulenter 
som besök.  
Kommittén förde en ingående diskussion om förslaget och uttryckte också sitt gillande över detta. 
Kommittén är mycket positiv till fortsatt utveckling och gav ordförande klartecken till fortsatt arbete. 
Kommittén ger ordförande mandat att meddela vilka personer som skall bli så kallade mentorer. 
 
Distansutbildningen för kennelkonsulenter och uppfödare ligger i startgroparna för testning, detta kommer 
att göras i slutet av februari. Meningen är att projektet skall slutföras till våren och därefter utvärderas.  
Bordlagt ärende från §6 skrivelse från Gun Samuelsson gällande träff för kennelkonsulenter i Småland. 
Kommittén beslutade bifalla begärt bidrag samt att Ulla Eckerberg samt Margareta Thyr deltager vid mötet. 
 
 
§ 20 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 
Inga inkomna. 
 
 
§ 21 SKKs valphänvisning på internet. 
 
Ingen information då VD inte var närvarande. 
 
 
§22 Information angående utveckling av SKKs webbplats 
 
 
Ingen information då VD inte var närvarande. 



 

 

 
 
§23 
Punkten gällande omarbetning/översyn gällande UKKs broschyrer bordlades till nästa möte på grund av 
tidsbrist. 
 
§ 24 Nästa möte 
15 mars på Möllan, Spånga 
 
 
§ 25  
Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat - samt punkter som ska publiceras på SKK:s webbplats 
och/eller i Hundsport funktionär. 
 
UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med justerat protokoll. 
 
 
§ 26 Sammanträdet avslutas 
 
Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Åsa Blomqvist 
 
  
 
Justeras: 
 
 
 
Per-Inge Johansson    Kjell Lindström 
 
Ordförande     Ledamot 
 
  
 
  
 
…………………………………….    …………………………………… 
 
  
 
 
  
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock 
bli föremål för ändring av SKK:s Centralstyrelse. 



 

 

 
 


