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SKK/KUS nr 6-2020
2020-12-17
§ 66 - 77

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för
Uppfödarsamverkan 17 december 2020.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Bo Skalin, ordf. Tommy Sundell, Jeanett Lemmeke och Patrik Cederlöf (från § 70)

Adjungerade:
Ulf Uddman, Åsa Lindholm (journalistisk bevakning)

Anmält förhinder:
Monica Stavenborn och Eva Eriksson

Protokoll:
Anna Ackenäs

§ 66

Sammanträdet öppnas

Bo Skalin hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 67

Val av justerare

Jeanett Lemmeke utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 68

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 69

Bordlagda ärenden

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

§ 70

Föregående protokoll

a) Möte 5 - 2020 § 61 Svar på ett protokollsutdrag från CS
Kommittén har fått ett protokollsutdrag från CS om ett göra en
konsekvensanalys på att ändra registreringsreglerna för avel med utländsk
hane.
Kommittén diskuterade att göra en kompletterande enkät till uppfödarna för
att få en bättre bild om vad de tycker i frågan. Kommittén beslutade att tillsätta
en arbetsgrupp bestående av Bo Skalin (sammankallande), Thommy Sundell
och Ulf Uddman.
b) Möte 5 - 2020 § 61 Protokollsutdrag från UKK
KUS gav UKK ett förslag till ändring ändringar i fodervärdsavtalet och
köpeavtalet med bibehållen avelsrätt så att de gäller fram till hunden är sju (7)
år oavsett vid vilken ålder hunden sätts ut på foder eller säljs med bibehållen
avelsrätt.
UKK valde att avslå förslaget med hänvisning till KFs beslut 2015.
KUS noterade informationen men tycker annorlunda i ärendet och bordlägger
ärendet för att ta fram mer underlag för att komma med ett nytt förslag.
Kommittén uppdrar till sekreteraren att ta fram underlagen från KF 2013 och
2015.
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c) Möte 4 - 2020 § 51 Protokollsutdrag AK ang. RAS
KUS skickade protokollsutdrag till AK med synpunkter om att göra RAS till ett
lättare dokument för valpköpare att ta del av. AK tar med sig synpunkterna i
sitt pågående arbete med att revidera mallen för RAS.
KUS noterade informationen.
d) Möte 2 - 2020 § 26 Protokollsutdrag AK om navelbråck och AI
KUS skickade protokollsutdrag till AK med önskemål om ändringar i
registreringsreglerna angående Navelbråck och AI.
AK arbetar sedan i somras med att uppdatera och se över och uppdaterar sina
policyuttalanden i registreringsreglerna och tar med sig KUS önskemål.

§ 71

Information från ordföranden

a) KUS delegeringsordning
Ordförande gick igenom KUS delegeringsordning tillsammans med kommittén
och konstaterade att kommittén jobbar med de flesta frågor i
delegeringsordningen. Tex Veckans ras, snacka med uppfödaren på Facebook,
frågeenkäter till uppfödare och kommande digitala uppfödarmöten.
b) Mejl från en uppfödare av welsh corgi cardigan
Kommittén har fått ett mejl från en uppfödare av welsh corgi cardigan som inte
är nöjd med sin specialklubbs, SWCKs, nya rekommendationer om HD-röntgen.
Kommittén diskuterade frågan och beslutade att vidarebefordra frågan till AK
som har beslutat om rekommendationerna tillsammans med specialklubben.

§ 72

Information från sekreteraren

a) Digitala uppfödarmöten
Sekreteraren redogjorde för mötet som hölls den 6 oktober 2020 tillsammans
med Åsa Lindholm och Ulf Uddman för att ta fram ämnen till de digitala
Uppfödarmötena som planeras under 2021. Kommittén beslöt att genomföra
digitala uppfödarmöten med start under våren 2021. Mötena kommer att vara
på ca en timme.
b) Snacka med SKK – fråga uppfödaren
Den 6 oktober 2020 ledde KUS-medlemmen Jeanett Lemmeke det livesända
Facebookeventet ”Snacka med SKK – fråga uppfödaren”. Det blev ett mycket
uppskattat event med många tittare och frågor. Jeanett svarade på ca 40 frågor
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under eventet. Det var runt 350 personer som tittade på det live. Dagen efter
den 7 oktober kl. 13,00 så hade videon haft ca 13 700 visningar.
Kommittén tackade Jeanett för hennes insats.
c) Mejl från en medlem
Kommittén har fått ett mejl från en medlem som ifrågasätter beslutet om att
bortse från befintliga hälsoprogrammet i Sverige vid avel med en utländsk
hane.
Kommittén tackade för mejl. På uppdrag av CS ska KUS göra en
konsekvensanalys av beslutet.
d) Mejl från SKKs marknadsavdelning
KUS har fått ett mejl från SKKs marknadsavdelning angående att göra en
kampanj om att uppmana valpköpare till att köpa rashund.
Kommittén beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för detta bestående av
sekreteraren i KUS, Anna Ackenäs (sammankallande), Patrik Cederlöf, Thommy
Sundell och Hans Rosenberg.

§ 73

Information från ledamöterna

Ulf Uddman
a) Remissvar till Justitiedepartementet
SKK har lämnat ett remissvar till Justitiedepartementet angående utredningen
som de tillsatte angående Konsumentköplagen, vad det gäller handel med
levande djur. I svaret trycker SKK på olämpligheten att i en lagstiftning som rör
döda ting även inkludera levande djur.
b) Registreringssiffror
Registreringssiffrorna under november har ökat med 11 % jämfört med
november 2020. Man kan se en generell ökning, men man kan ana en
minskande trend på registrering av jakthundar och de trubbnosiga raserna.
I Jordbruksverkets ägarregister så toppar de SKK-registrerade raserna.
Blandraser utgör knappt 5 % i samma register.
c) Dispens för hälsotester
SKK inför en tidsbegränsad möjlighet att söka dispens för meritering och
hälsotester (liknande den i våras) inför registrering av valpkull. Dispensen ska
sökas hos Avelskommittén, AK innan parning. Dispensen kan sökas fram till och
med 31 mars 2021
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d) Boken Hunduppfödaren
Uppfödarutbildningarna är väldigt populära, vilket innebär att boken
”Hunduppfödaren” har sålts slut. Boken håller på at revideras och den kommer
att tryckas upp på nytt inom kort.
e) Smuggelhundar
Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) skriver till Landsbygdsministern om
problem med smuggelhundar ur ett folkhälsoperspektiv. Magnus Oscarsson vill
göra det olagligt att köpa sjuka djur, då det är förenat med kostnader för
samhället och att de kan sprida smitta till människor och andra djur. Det ska
tillsättas en snabbutredning för att ändra lagstiftningen. SKK stödjer detta
förslag.
KUS tackade för informationen.

Patrik Cederlöf
På initiativ av Patrik Cederlöf förde kommittén en längre diskussion kring dagens
veterinärvårdskostnader och hur uppfödarna bäst kan stöttas.
KUS konstaterade att det finns en utsedd arbetsgrupp som har i uppgift att se över och
utreda frågan och lämna förslag till förbättringar. En slutrapport ska redovisas till KF
2021.

§ 74

Enkät nr 2

Frågorna för Enkät 2 kommer denna gång att rikta in sig på servicen som SKK ger sina
uppfödare. Frågorna är klara och kommer att skickas ut i slutet på januari 2021.

§ 75

Veckans hundras

Under hösten 2020 har KUS presenterat 11 hundraser på Facebooksidan Köpahund.seHund för alla. Syftet med inläggen har varit att presentera olika raser på ett positivt
och trevligt sätt. Inläggen har avslutats med en uppmaning att dela med sig av egna
erfarenheter av rasen i kommentarsfältet.
Vi har även presenterat samma ras i ett ”block” på startsidan av köpahund.se. På båda
ställena så fanns en länk till rasens sida på Köpahund.se.
Rasklubben för respektive ras kontaktades via mejl innan och informerades om när
deras ras skulle uppmärksammas.
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Raserna som ingick i projektet var lagotto romagnolo, pudel, långhårig tax, malteser,
jämthund, chihuahua, golden retriever, drever, labrador retriever, cavalier king charles
spaniel och cocker spaniel. De presenterades i denna ordning.
Detta blev ett lyckat evenemang och kommittén har beslutat att ge sekreteraren i
uppdrag att fortsätta med detta även under våren 2021.

§ 76

Möten under 2021

Mötesdatum som är bokade under 2021 är: 15 februari, 15 april, 9 juni och 25 augusti.

§ 77

Sammanträdet avslutas

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

Vid protokollet:

Anna Ackenäs

Justeras:

Bo Skalin

Justeras:

Jeanett Lemmeke

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

