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SKK/KUS
2021-06-09
§ 24 - 34

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för
Uppfödarsamverkan 9 juni 2021.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Bo Skalin, ordf, Thommy Sundell, Jeanett Lemmeke, Patrik Cederlöf (§24 – delar av
§ 32), Eva Eriksson, Monica Stavenborn
Adjungerade:
Ulf Uddman, Helena Nyberg, Åsa Lindholm (journalistisk bevakning)
Protokoll:
Anna Ackenäs
§ 24

Sammanträdet öppnas

Bo Skalin öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 25

Val av justerare

Monica Stavenborn utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 26

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§ 27

Föregående protokoll

Protokoll 2-2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 28

Övriga protokoll och protokollsutdrag

Protokollsutdrag från UK nr 2 - 2021.
KUS har fått ett 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.

§ 29

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.

§ 30

Information från ordföranden

Bo Skalin tog upp en fundering om varför vissa uppfödare bara tar en eller kanske bara
två kullar och sen slutar föda upp hundar. Det skulle vara intressant att veta varför,
beror det på dåligt stöd från organisationen eller något annat?
Kommittén diskuterade frågan och kom fram till att man borde göra en frågeenkät till
de berörda uppfödarna. Kommittén beslutade att ta upp frågan på nästa möte.
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§ 31

Information från sekreteraren

a) Hur kan vi motivera våra uppfödare att ta hand om sina blivande valpköpare?
Det finns fortfarande en stor efterfrågan på valpar. Efterfrågan är större än
tillgången. De valpköpare som inte vill vänta vänder sig ofta till uppfödare av
oregistrerade valpar och i värsta fall blir de ägare till en smuggelhund. När man
som uppfödare inte har några valpar kan det vara lätt att bortse från mejl och
telefonsamtal från blivande valpköpare. Samtidigt kan det vara en poäng att
ändå svara på dessa, till exempel med ett standardsvar på mejlen. Att få
kontakt med en SKK-ansluten uppfödare kan göra att det känns meningsfullt att
vänta på att få köpa en SKK registrerad hund, även om det tar längre tid.
KUS diskuterade frågan länge och önskar att alla SKK-anslutna uppfödare ska
känna sig som ambassadörer för sin ras och tillsammans med sin rasklubb
hjälpas åt att ta hand om de blivande valpköparna på ett vänligt sätt.

b) Den 26 maj hade kommittén sitt första digitala uppfödarmöte som dessvärre
fick avbrytas på grund av tekniska problem. Intresset var stort så vi provar med
ett nytt möte den 17 juni, men då är upplägget ett annat och förhoppningsvis
bättre.
Kommittén hade som förhoppning att kunna genomföra denna typ av möte ca
varannan månad. Med tanke på de tekniska problemen som uppstod så måste
kommittén utvärdera mötet den 17 juni innan vi bokar in fler digitala
uppfödarmöten.

c) Sekreteraren har tillsammans med de olika avdelningarna på kansliet
sammanställt en lista på förmåner som man som uppfödare får från SKK. Listan
ska överlämnas till marknadsavdelningen för att kunna publiceras på lämplig
plats.

d) Sekreteraren informerade om att reseräkningarna kommer inom kort att bli
digitala. Under nästa möte kommer det hållas en utbildning i hur man gör de
digitala reseräkningarna.

KUS tackade för informationen
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§ 32

Information från ledamöterna

Thommy Sundell undrar hur det har gått med frågan om HD utredningen som KUS
skickat som en fråga till CS.
Ulf Uddman informerar att CS har fått in en motion till KF i samma fråga. Presidiet har
gett ett förslag på svar i frågan som innebär att de ansvariga klubbarna ska utvärdera
sina hälsoprogram vart femte år. Det är klubbarna med stöd från AK som blir ansvariga
att göra denna utvärdering och att bevisa att det fortfarande är nödvändigt att ha kvar
programmet, om inte så ska hälsoprogrammet avslutas.
De nya hälsoprogrammen som tas fram kommer inledningsvis gälla fram till nästa
revideringstidpunkt, sedan kommer det att gå in i en femårs intervall med de övriga
hälsoprogrammen.
KUS ställer sig bakom detta förslag.

Patrik Cederlöf lämnar mötet.

Helena Nyberg informerar om arbetet med Uppfödartelefonen i samarbete med Agria
Vårdguide. Arbetet fortskrider och planeras starta under hösten.
KUS tackade för informationen

Jeanett Lemmeke och Eva Eriksson fick förra mötet i uppdrag om att undersöka hur
man skulle kunna starta en uppfödarförening. De lämnade en rapport om var de är i
arbetet och ville ha förslag på uppfödare som skulle kunna tänkas sitta i styrelsen för
den nya föreningen. KUS ledamöter fick i uppdrag att inkomma med förslag på dessa
personer senast den 1 juli 2021.
KUS tackade för informationen

Ulf Uddman
a) Informerade om att man tittar på att flytta KF till Svenska Mässan i Göteborg
den 22 – 24 oktober för att kunna få bättre avstånd mellan deltagarna och att
kunna genomföra KF på ett mer smitt säkert sätt.
b) Valpregistreringen fortsätter att öka den har ökat med 12% (hela året).
KUS tackade för informationen
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Detta är Ulf Uddmans sista möte innan han ska gå i pension. Kommittén tackade
honom för hans arbete i kommittén och det jobb han har gjort för SKK under alla sina
år och önskar honom lycka till med nästa fas i livet!

§ 33

Nästa sammanträde

Kommitténs nästa sammanträde är den 25 augusti på SKKs kansli.

§ 34

Sammanträdets avslutas

Kommitténs ordförande, Bo Skalin, tackar kommittén och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:

Anna Ackenäs

Justeras:

Bo Skalin

Justeras:

Monica Stavenborn

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

