2021-08-25
Sida 1/6

SKK/KUS nr 4-2021
2021-08-25
§ 35 - 46

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för
uppfödarsamverkan 25 augusti 2021.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Bo Skalin, ordf, Thommy Sundell, Jeanett Lemmeke, Patrik Cederlöf, Eva Eriksson

Adjungerade:
Helena Nyberg, Åsa Lindholm (journalistisk bevakning)
Anmält förhinder:
Monica Stavenborn

Protokoll:
Anna Ackenäs

§ 35

Sammanträdet öppnas

Bo Skalin öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 36

Val av justerare

Patrik Cederlöf utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 37

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§ 38

Föregående protokoll

Protokoll 3 – 2021 § 39

Övriga protokoll och protokollsutdrag

Protokollsutdrag från UK nr 2 - 2021.
KUS har fått en fråga från UK, att diskutera nya mer kostnadseffektiva sätt att
producera program till SKK Play.
KUS diskuterade frågan ingående och beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som tar
fram ett förslag till nästa möte den 25 augusti. Arbetsgruppen består av Patrik Cederlöf
(sammankallande), Jeanett Lemmeke och Helena Nyberg.
Bo Skalin är inbjuden att delta på UKs nästa möte för att diskutera frågan.
Arbetsgruppen väntar med sitt arbete till efter det mötet.

Protokollsutdrag från CS möte 4- 2021
a) Besiktningsprotokoll
KUS har föreslagit till CS att göra om besiktningsprotokollet genom att ta bort rutan
som intygar att valpen alltid varit frisk under tiden hos uppfödaren.
CS diskuterade frågan och beslutade att uppdra till SKKs avdelning för Avel och Hälsa
att i samråd med berörda organisationer ta upp frågan.

b) Fodervärdsavtal
KUS har lämnat förslag till ändringar i fodervärdsavtalet till CS.
CS diskuterade förslaget och uppdrog till KUS att eventuellt gå ut med en ny enkät med
hur många fodervärdsavtal uppfödarna har.
KUS beslutade att inte göra någon enkät för tillfället.
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§ 40

Bordlagda ärenden

a) § 12 -2020 Framtidsarbete för KUS
KUS har gett i uppdrag åt Ulf Uddman att undersöka möjligheten att förlänga
besiktningsprotokollets giltighetstid från 7 till 10 dagar.
Kommittén beslutade att punkten ska vara fortsatt bordlagd. Konsumentköplagen
håller på att ses över vad det gäller lagstiftning för försäljning av levande djur. Där kan
detta komma att påverkas.

§ 41

Information från ordföranden

Bo Skalin informerar om problematiken som uppstår när man importerar och även
exporterar sperma. Jordbruksverket har antagit nya regler för att ta in sperma från
annat land på initiativ från EU. Detta kommer särskilt att drabba numerärt små raser
då de är beroende av att få in nytt blod för att kunna bredda avelsbasen.
KUS ser detta som ett stort problem och arbetar vidare med frågan.

§ 42

Information från sekreteraren

a) Digitala uppfödarmöten
Den 17 juni genomfördes det digitala uppfödarmötet med Patric Ragnarsson som
pratade om löp, parning och dräktighet – det som är normalt och onormalt. Ca 1100
personer var anmälda till föreläsningen men endast ca 250 personer deltog. Då KUS
fick kritik för att det var så få platser så utökades vi vår licensen till 1000 istället för 300
stycken. I efterhand var det inte så klokt eller ekonomiskt försvarbart, så i
fortsättningen har KUS beslutat att erbjuda fler tillfällen om en föreläsning är populär.
KUS planerar att ha ett nytt uppfödarmöte i mitten av oktober där Ragnvi Hagman
bjuds in och ska prata om sitt projektjobb om gentest för livmoderinflammation.

b) Köpahund.se
KUS har som önskemål att ta bort RAS (Ras specifika avelsstrategier)ifrån
raspresentationen på köpahund.se då RAS inte är till för valpköparna utan dokumentet
förvirrar mer än gör nytta.
KUS ger sekreteraren i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra detta.
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c) Ny kategori i Kundo – SKKs frågeforum
På SKKs hemsida finns ett frågeforum där man kan ställa frågor till SKK. Det finns olika
kategorier i forumet. KUS har fått frågan om de vill lägga till en kategori som skulle
heta ”Fråga uppfödaren”.
KUS ställer sig positivt till erbjudandet och uppdrar till sekreteraren att jobba vidare
med detta.

§ 43

Information från ledamöterna

Jeanett Lemmeke och Eva Eriksson
Jeanett och Eva har fått i uppdrag att undersöka om det finns intresse för att starta en
uppfödarförening. Intresset verkar stort och de har fått förslag på ca 10 namn som kan
tänka sig sitta i en interimsstyrelse fram till det att föreningen kan ha ett årsmöte.
För att kunna ha starta uppfödarföreningen så behöver KUS äska pengar hos CS.

Jeanett Lemmeke
Under två veckor i juli provades tjänsten att ha en uppfödarchatt som fanns på
uppfödarsidorna på skk.se. Under den tiden så fick Jeanett besvara 10 stycken unika
chattar. Frågorna var av väldigt blandad karaktär.
Då chatten fanns under en så begränsad tid och under sommaren så uppdrar KUS till
kansliet att undersöka de olika kanalerna in till kansliet för att ge uppfödarna ett bra
stöd.

Helena Nyberg
Information från kansliet
Kanslipersonalen kommer pga pandemin att ha möjlighet att jobba hemma till 30
september.
Registreringssiffrorna fortsätter att öka. Under juli månad registrerades 7800 valpar
vilket är en ökning med 19 % från juli 2020.
Länsklubbsmedlemskapen ökar med 7,1 %.
Tävlingsverksamheten ökar och så gör även trycket på distans utbildningarna som ökar
på bred front under hösten.
Hundsports utställningsbilaga kommer inte ges ut under 2021 pga pandemin.
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De mest visade sidorna på SKKs frågeforum är just nu:
Vad kostar en specifik ras?
950 visningar
Tik eller hane?
862 visningar
Söker omplaceringshund
832 visningar
SKK har tagit fram en symbol mot hundsmugglingen som finns på Facebook och skk.se
Vi kan se en rekordökning på ansökningarna av kennelnamn
Ett nytt datasystem är på gång för att möjliggöra att få kritiker och resultat digitalt.

Agria vårdguide uppfödarrådgivningen
Personerna som är tillfrågade att svara på uppfödarnas frågor ska nu kontrakteras av
Agria. Så fort det är klart kommer utbildning av uppfödarna ske. Planen är att de ska
starta med rådgivningen i mitten av november.

Uppfödarresa
Helena Nybergs tillsammans med Helena Sirén har påbörjat en uppfödarresa. Den går
ut på att kartlägga uppfödarnas behov. Just nu kartläggs uppfödarna och delas in i olika
kategorier för att se vad för behov de olika kategorierna har.
KUS kommer att bli inbjuden att delta i detta arbete framöver.

§ 44

Enkät till uppfödare

KUS vill göra en enkät till de uppfödare som bara tagit en eller två kullar och sen slutat
föda upp. Man vill veta varför man slutat, är det något de saknar som SKK kan bistå
med?
KUS tillsatte en arbetsgrupp som ska ta fram frågor till nästa möte den 12 oktober
bestående av Bo Skalin (sammankallande), Thommy Sundell och Eva Eriksson.

§ 45

Nästa sammanträde

Kommittés nästa sammanträde är den 12 oktober på SKKs kansli.

§ 46

Sammanträdets avslutas

Kommitténs ordförande, Bo Skalin, tackar kommittén och avslutar sammanträdet.
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Vid protokollet:

Anna Ackenäs

Justeras:

Bo Skalin

Justeras:

Patrik Cederlöf

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

