
 
  

 
 
2022-09-14 

Sida 1/29 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SKK/UKK nr 4 2022 
 
2022-09-13 – 2022-09-14 
§ 69 - 102 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté, UKK, tisdag 13 september samt onsdag 14 september vid 
Gällöfsta Konferens och herrgård. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Jörgen Oinonen (ordförande), Gunilla Skoglund, Ann-Charlotte 
Hillberger (deltog via videolänk), Carina Olsson och Ing-Marie Röstlund. 
 
Adjungerade: 
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén. 
 
Protokoll: 
-Lotten Rönquist 
 
 
 
 

§ 69 Sammanträdet öppnas 

UKKs ordförande hälsade alla varmt välkomna till dagens möte. Därefter förklarade 
ordföranden dagens sammanträde för öppnat.  
 
 

§ 70 Val av justerare 

Gunilla Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 

§ 71 Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll lästes igenom och kommittén diskuterade olika punkter 
som ska följas upp. Kommittén lade därefter protokollet med ett godkännande till 
handlingarna. 
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§ 72 Information från ordföranden 

Rapport från möte med SKK/CS mötet 15-16 juni 
Ordförande gav ett kort referat från senaste mötet med SKK/CS, där hade bland annat 
två överprövningar av SKK/UKK fattade beslut inkommit. I båda ärendena beslutade CS 
att ej ompröva SKK/UKKs beslut. 
 
Referat 
Med anledning av de två inkomna överprövningarna önskade SKK/CS ordförande att 
SKKs kommittésekreterare skriver ett kort referat eller en kort sammanställning i 
ärendet innan det tas upp på SKK/CS dagordning. 
 
Frusen sperma 
Enligt beslut från SKK/CS tillfrågades SKKs chefsjurist att ta fram beslutsunderlag för 
hur frusen sperma ska hanteras rent juridiskt när det används utifrån de diskussioner 
som fördes mellan SKK/UKK och SKK/AK på ämnet. Chefsjuristen Agneta Lönn tar fram 
ett sådant underlag. 
 
Resultatrapporter 
Förelåg resultatrapport avseende SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté per 
2022-08-31 samt resultatrapport avseende kennelkonsulentverksamheten per 2022-
08-31. Rapporterna gicks igenom samt lades därefter med ett godkännande till 
handlingarna. 
 
 

§ 73 Information från VD/chefsjuristen 

Chefsjuristen 
 
Reviderade regeluttolkningar 
Chefsjuristen informerade om att de nya grundregeluttolkningarna nu är färdiga samt 
publicerade på hemsidan. 
 
Engelska avtal 
Översättningen av de nya avtalen är påbörjad och målsättningen är att de ska vara 
färdiga för publicering under september eller oktober. 
 
Avtalsbroschyr 
SKKs avtalsbroschyr ska uppdateras så att den återspeglar innehållet i de nya avtalen. 
Detta arbete kommer inledas när översättningsarbetet är färdigställt. 
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§ 74 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

Avauktorisation 
Annika Hellman avauktoriseras som kennelkonsulent. Hennes auktorisation lades 
vilande 2020 och UKK bedömer att efter omständigheterna är en återauktorisation ej 
aktuell. 
 
Siw Persson önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent. UKK 
beklagade beslutet, tackade Siw för nedlagt arbete genom åren samt beslutade att 
avauktorisationen härmed är beviljad. 
 
Ewa Sjöman Olsson önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent. 
UKK beklagade beslutet, tackade Ewa för nedlagt arbete genom åren samt beslutade 
att avauktorisationen härmed är beviljad. 
 
Sven-Erik Henriksson önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent. 
UKK beklagade beslutet, tackade Sven-Erik för nedlagt arbete genom åren samt 
beslutade att avauktorisationen härmed är beviljad. 
 
Uppfödarresan 
Helena Sirén föredrog hur arbetet med projektet uppfödarresan går och var de 
befinner sig i processen. Bland annat delgav Helena Sirén kommittén utdrag ur 
uppfödarenkäten där det bland annat framgick att SKKs uppfödare är nöjda med den 
service SKKs kansli erbjuder dem. Vidare arbetar gruppen med olika 
uppfödarrelaterade ämnen, däribland de kommande webbinarierna på 
uppfödarämnen. 
 
Utbildning steg två 
Den 30 september till den 2 oktober genomförs steg två av den påbörjade 
kennelkonsulentutbildningen för de nya eleverna. Sedan steg ett har de varit ute med 
sina handledare och besökt uppfödare samt medlemmar för att få testa på den 
praktiska biten av arbetet. Helena Sirén föredrog hur upplägget för steg två kommer se 
ut. 
 
Rikskonferens 
Planeringen för nästa års rikskonferens för kennelkonsulenter har inletts. Mer 
information om datum samt upplägg kommer vid ett senare tillfälle. 
 
Statistik 
Helena Sirén föredrog statistik för det första halvårets verksamhet. 
Kennelkonsulentverksamheten är på god väg att nå årets målsättning gällande antal 
besök. 
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Applikationen för kennelkonsulenter 
Arbetet med digitaliseringen av kennelkonsulenternas protokoll fortgår och kommittén 
fick under mötet ta del av hur arbetet med den nya applikationen fortskrider och hur 
applikationen ser ut just nu. Genom en karta över fiktiva kennlar fick kommittén testa 
att planera en dag som kennelkonsulent genom appen. Ledamöterna fick även ta del 
av den typen av information som kommer finnas tillgänglig för kennelkonsulenterna 
via applikationen.   
 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 

§ 75 Information från sekreteraren 

Stockholm Hundmässa 
Sekreteraren informerade samtliga delegater om att vid intresse kan de kontakta 
henne för att få fribiljetter till Stockholm Hundmässa 2022. 
 
Pågående ärenden 
Sekreteraren redovisade pågående ärenden som kommer att komma upp på UKK 5 
2022 samt förklarade i stora drag vad ärendena handlar om. 
 
Korrespondens med uppfödare gällande utlandsflytt 
Sekreteraren har varit i kontakt med en uppfödare som ämnar flytta utomlands under 
en begränsad period men önskar föda upp hundar under sitt kennelnamn i Sverige 
medan hon är bosatt utomlands. För detta har sekreteraren tagit fram ett förslag på 
hur ett sådant upplägg skulle kunna se ut. Kommittén tog del av upplägget och 
beslutade att om uppfödaren kan inkomma med slutdatum för sin utlandsvistelse 
uppdra SKK/UKK VU om att eventuellt bevilja dispens i enlighet med upplägget. 
 
 

§ 76 UKKs delegationsordning 

Förelåg underlag avseende delegeringsordningen. Kommittén tog del av dessa 
dokument innan de lades till handlingarna. 
 
 

§ 77 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

Ann-Charlotte Hillberger 
Meddelade att hon tagit kontakt med Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 
gällande intresse för en eventuell ledamots- eller suppleantplats. Hon har då 
meddelats att nästa möjliga tillfälle för byte av deltagare sker i december 2023.  
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Petra Waleij 
Redovisade registreringsavdelningens statistik med dalande siffror gällande 
valpregistrering sedan förra året. Petra meddelade att Jordbruksverket kontaktat dem 
för att få använda sig av de uppgifter som finns i SKKs kattregister nu när myndigheten 
håller på att bygga upp sitt egna register. Detta är dock inte aktuellt i dagsläget på 
grund av flera faktorer. Petra meddelade även att digitaliseringen av ägaranmälan varit 
seg att introducera då många fortsatt föredrar att använda sig av pappersblanketten. 
 
Kommittén förde en diskussion om den statistik som Ulla tidigare hade hand om, efter 
granskning av statistiken åtog sig sekreteraren att fortsätta med det arbetet. 
 
 

§ 78 VU ärenden 

VU ärenden redovisades för och fastställdes därefter. 
 
 

§ 89 Uppfödarärenden 

U47/22 
Uppfödare som annonserar oregistrerade valpar på Blocket och sociala medier. I 
svarsskrivelse uppger uppfödaren att det var en nära bekants kull och att denna 
person lånat uppfödarens telefon för att lägga upp annonser på både Blocket och 
sociala medier. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U48/22 
Uppfödare som annonserar en kull valpar på blocket. I annonsen anges att valparna ej 
kommer registreras i SKK trots att uppfödaren anger att hon ska följa alla SKKs regler. 
Det går även att läsa om kullen på uppfödarens hemsida där det står att valparna ej 
kommer registreras i SKK. I svarsskrivelse anger uppfödaren att hon ej kan registrera 
valparna då moderstiken ej är registrerad i SKK. Vidare meddelade uppfödaren att hon 
ej varit medveten om SKKs regelverk gällande dispensansökan för att få sälja 
oregistrerade valpar varför hon nu ansöker om dispens i efterhand. Efter att ha 
granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommittén att skicka ett informationsbrev med SKKs grundregler till 
uppfödaren. UKK förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna och ej 
använder den oregistrerade tiken i avel i framtiden eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
 
 
 



  
SKK/UKK nr 4 2022 
2022-09-14 

Sida 6/29 
 
 

 
U49/22 
Uppfödare med kennelnamn som enligt fodervärd inte lever upp till innehållet i det 
ingångna fodervärdsavtalet. Enligt avtalet tillfaller hunden fodervärden när den uppnår 
sju års ålder. Uppfödaren vill trots att hunden nu är sju år inte skriva över hunden på 
fodervärden. I svarsskrivelse uppger uppfödaren att hon känt sig motarbetad av 
fodervärden och ej kunnat nyttja hunden i avel på det sätt som hon önskat då hunden 
vid dessa tillfällen befunnit sig på annan ort än hos fodervärden. Enligt fodervärden har 
denne hållit hunden tillgänglig för avel och dessutom skjutsat hunden till flera av 
parningstillfällena. Det sista tillfället uppfödaren velat använda hunden i avel, en vecka 
innan hunden fyllde sju år, meddelades med kort varsel vilket inte fungerade för 
fodervärden då hon sedan tidigare bokat en flygresa det aktuella datumet och skulle 
lämna hunden hos en hundvakt. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet 
övervägde SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté 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 även passa på att 
understryka att det inte är fodervärden som ska stå för resor och parningar samt att 
det ska fyllas i antal kullar i fodervärdsavtalet innan det signeras. Om fodervärden och 
överlåtaren är överens om att fodervärden ombesörjer skjuts av foderhund till och 
från parningar samt ansvarar för genomförandet av parningar ska skälig ersättning 
utgå. 
 
U50/22 
Uppfödare som enligt annan uppfödare brutit mot deras delägarskapsavtal för en tik. 
Enligt avtalets innehåll ska uppfödarna dela på samtliga utgifter och inkomster som 
hunden genererar. Tikens första kull togs av den klagande uppfödaren och då delades 
inkomsterna i enlighet med avtalet. Sedan dess har den anklagade uppfödaren tagit 
två valpkullar på tiken utan att dela med sig av inkomsterna som dessa valpkullar 
medfört. I svarsskrivelse hänvisar den anklagade uppfödaren till samtliga 
förehavanden hon haft med den klagande uppfödaren där det framgår att de haft flera 
delägarskap och fördelningen av inkomster och utgifter är oklara. Efter att ha granskat 
samtliga handlingar i ärendet beslutade UKK att inte ta upp ärendet i sak. SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté förutsätter att SKKs uppfödare följer de avtal 
de ingått och om de ej når en uppgörelse sinsemellan hänvisas de till allmän domstol.  
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U51/22 
Uppfödare med kennelnamn som inkommer med registreringsansökan för valpkull 
över ett år. Enligt uppfödaren beror detta på att hennes flock drogs med rävskabb 
under en längre period där kullens nu enda överlevande valp insjuknade flera gånger 
varför hon inte visste om den skulle överleva. Valpen har sedan dess drabbats av 
epilepsi och det var inte förrän behandling sattes in mot det som uppfödaren insåg att 
valpen ej registrerats i SKK. Efter att ha granskat samtliga handlingar 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. 
 
U52/22 
Uppfödare med kennelnamn som anlitat återförsäljare vid försäljning av sina valpar 
samt inte använt sig av avtal med innehåll fastställt av SKK vid försäljning. Vid förfrågan 
om det inträffade svarar inte uppfödaren UKK utan det är personen som agerat 
återförsäljare och som nu agerar ombud som svarar. Enligt ombudet beror detta 
upplägg på att uppfödaren är bosatt utomlands och att valparna inte föds upp i 
vinstsyfte utan enbart för att föra anlagen vidare. Vidare hävdar ombudet att denne 
använt sig av de inkorrekta avtalen då det uppstod datatekniska problem dagen de 
skulle skrivas ut varför andra avtal istället nyttjades. Efter att ha granskat samtliga 
handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att ge 
uppfödaren i uppdrag att inom 14 dagar upprätta korrekta avtal med innehåll fastställt 
av SKK. Kommittén vill även passa på att informera uppfödaren om att det ej är tillåtet 
enligt SKKs grundregler att anlita återförsäljare vid försäljning av hundar och att 
ombud ej accepteras vid kennelkonsulentbesök samt att man enligt FCIs regelverk 
måste ha sitt kennelnamn registrerat i det land man vistas merparten av året. Ärendet 
bordlades i väntan på svar.  
 
U53/22 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse gör reklam på sin hemsida för en 
parning där ett av föräldradjuren är gentestad affekterad för en sjukdom. Enligt 
svarsskrivelse från uppfödaren har hon inte uppdaterat sin hemsida sedan hon lät 
utföra gentestet på sin hund. Uppfödaren har idag tagit bort informationen gällande 
den kommande kullen på sin hemsida. Efter att ha granskat samtliga handlingar i 
ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att godta den 
inkomna förklaringen och att lägga ärendet till handlingarna utan åtgärd. 
 
U54/22 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse tagit emot handpenning som 
överstigit 15 % av den totala köpeskillingen. Uppfödaren ska därtill inte upprättat 
köpeavtal vid det att handpenningen erlades. I svarsskrivelse uppger uppfödaren att 
hon tagit en summa i handpenning som motsvarar vad uppfödare ute i Europa tar men 



  
SKK/UKK nr 4 2022 
2022-09-14 

Sida 8/29 
 
 

 
att hon nu räknat på det och inser att det utgjort en för stor andel av köpeskillingen. 
Vidare hävdar uppfödaren att avtal visst upprättades när handpenningen erlades men 
bifogar ej avtal som bekräftar detta. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet 
samt efter att ha mottagit information om att det kommer tillkomma ärenden gällande 
denna uppfödare beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att 
bordlägga ärendet för att invänta kompletterande handlingar. 
 
U55/22 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse haft modern instängd i bur vid 
valpköpares besök och att uppfödaren angett att detta berodde på en överhängande 
risk för att tiken skulle bitas om hon släpptes lös. Enligt skrivelsen ska flera av valparna 
nu utvecklat aggressiva beteenden mot människor. Enligt svarsskrivelse från 
uppfödaren stämmer det att hon stängde undan såväl tiken som sina andra hundar då 
hon bor i ett litet hus. Vidare menar uppfödaren att tiken som är mor till kullen inte 
varit aggressiv vid sin första valpkull och att valparna i den kombinationen inte heller 
blivit aggressiva men håller det inte för omöjligt att utfallet blivit annorlunda i den 
senaste kullen. Slutligen framför uppfödaren att tiken tyvärr gått bort och innan dess 
kastrerats. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att lägga ärendet till handlingarna utan 
åtgärd. 
 
U56/22 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse inte upprättat köpeavtal när 
handpenning erlagts. Enligt svarsskrivelse från uppfödaren stämmer det att avtal ej 
upprättades men han menar att detta beror på att valpköparen aldrig kom på besök 
varför avtalet aldrig kunde signeras. Uppfödaren menar vidare att handpenningen nu 
är återbetald. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att be uppfödaren inkomma med 
dokumentation som styrker att handpenningen är återbetald. Ärendet bordlades i 
väntan på svar. 
 
U57/22 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse vid återköp av en valp ej betalat den 
summa hon kommit överens om med valpköparen. I skrivelsen uppger köparen att de i 
känslostormen missat att få med sig köpeavtalet där uppgifterna om återköpet fyllts i. 
Köparen menar vidare att uppfödaren nu trakasserar henne till följd av att de 
avmaskat valpen för nära inpå den avmaskningskur som getts hos uppfödaren. I 
svarsskrivelse uppger uppfödaren att hon återbetalat valpen i enlighet med den 
överenskommelse som nåtts med valpköparen och hänvisar till ett word-dokument där 
en SMS-konversation mellan parterna ska vara transkriberad. I avtal som är bifogat till 
svarsskrivelsen framgår att parterna signerat rutan gällande återköp, men i fältet där 
summa ska framgå står inget belopp. När UKKs sekreterare efterfrågar att få ta del av 
SMS-konversationen genom skärmdumpar meddelar uppfödaren att de ej räknas som 
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bevis. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att ge uppfödaren i uppdrag att inom 14 dagar återbetala 
köpeskillingen i enlighet med de rekommendationer som framgår av avtalet då 
uppfödaren ej visat dokumentation som tyder på att de kommit överens om en annan 
ersättning. Ärendet bordlades i väntan på svar. 
 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
U58/22 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse ej återbetalat valpköpare vid återköp 
av hund i enlighet med den överenskommelse de nått. Valpköparen uppger att de nått 
en överenskommelse om återköp då hunden de köpt på ett avtal med bibehållen 
avelsrätt börjat uppvisa aggressiva beteenden. Vid återköpet upprättades ett avtal om 
återköp, men uppfödaren varken signerade avtalet eller erlade den överenskomna 
summan. Uppfödaren redogör i sin svarsskrivelse för hur hunden flyttat runt innan den 
nådde de senaste ägarna. Uppfödaren menar att när hunden genomförde BPH 
uppvisade den ett, enligt henne, rastypiskt temperament. När valpköparen kontaktade 
uppfödaren om att hunden huggit en familjemedlem vid hundmöte rekommenderade 
uppfödaren valpköparen att kontakta en hundinstruktör. När valpköparen kontaktar 
uppfödaren på nytt ett par månader senare till följd av att hunden uppvisat mer 
aggressivitet meddelar uppfödaren att hon ej kan ta hem hunden till sig men hittar en 
familj som har erfarenhet av rasen att omplacera hunden hos. I detta läge hämtas 
hunden av en vän till uppfödaren som ska transportera hunden till uppfödaren, vännen 
bokar även in tid för veterinärbesiktning och vaccinering. När hunden väl kommer fram 
till uppfödaren åker hon med hunden till den nya familjen. Väl hos den nya familjen 
hamnar hunden i bråk med en hund som familjen hade sedan tidigare och blir så illa 
biten att den måste avlivas. Uppfödaren redogör för vad dessa utlägg kostat henne och 
menar att det är skäl nog för att inte ersätta valpköparna. Efter att ha granskat 
samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté 
att ge uppfödaren i uppdrag att inom 14 dagar återbetala köpeskillingen i enlighet med 
den överenskommelsen. Ärendet bordlades i väntan på svar. 
 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
U59/22 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse annonserar blandrashundar på 
Blocket. Enligt svarsskrivelse från uppfödaren är det dennes före detta sambos hundar 
som lämnats kvar när de gått isär. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 
uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna 
förklaringen. UKK vill även ta tillfället i akt och informera uppfödaren att 
dispensansökan om att få sälja oregistrerade hundar skulle ha förelegat försäljningen. 
UKK uppmanade även uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
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U60/22 
Uppfödare som enligt skrivelse föder upp och annonserar blandrasvalpar på Blocket. 
Uppfödaren uppger i sin svarsskrivelse att det är hans fru som ansvarar för 
blandrasvalparna som säljs via Blocket, inte han. Efter att ha granskat samtliga 
handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att 
lägga ärendet till handlingarna utan åtgärd. 
 
U61/22 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse föder upp samt säljer blandrasvalpar 
via Blocket. I svarsskrivelse uppger uppfödaren att det inte är hon som ansvarar för 
blandrasaveln utan det är hennes man som är ansvarig för den. Vidare menar 
uppfödaren att personen som ligger bakom skrivelsen och hon blivit ovänner varför 
denne nu skulle inkommit med skrivelsen i affekt. Bifogat den inkomna skrivelsen 
fanns en rad skärmdumpar från konversationer mellan anmälaren och uppfödaren där 
det framgår att uppfödaren ej finner SKKs grundregler viktiga. Efter att ha granskat 
samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté 
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U62/22 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse backat ur en överenskommelse om 
köp av en valp. Enligt skrivelsen ska uppfödaren gått med på att sälja valpen på kredit 
och parterna kom överens om en avbetalningsplan. När det väl blir dags att hämta 
valpen meddelar uppfödaren att hon ej vill sälja valpen till dem längre. I svarsskrivelse 
bekräftar uppfödaren att hon dragit sig ur köpet och menar att hon gjort detta till följd 
av att valpköparen vid flera tillfällen försökt ändra i avbetalningsplanen och 
senarelägga betalningar. Uppfödaren menar att hon blivit orolig för hur valpköparen 
ska ha råd med valpen under dess uppväxt när denne inte ens har råd att köpa den. Då 
detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet 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. 
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U63/22 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse från berörd rasklubbs avelsråd anlitat 
bulvan eller återförsäljare vid försäljning av sin senaste valpkull. I Blocket-annons som 
UKK får ta del av framgår att valparna är uppfödda av de angivna uppfödarna, men 
säljs av en tredje, utomstående person. Samma information går även att utläsa på 
kennelns hemsida. I svarsskrivelse från uppfödaren menar denne att fel ej begåtts. I 
svarsskrivelse från den som stått som kontaktperson i annonsen anger denne att inget 
fel begåtts då han och uppfödarna tecknat ett avtal gällande kullen. Inget avtal bifogas 
dock skrivelsen. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att anmäla uppfödarna samt återförsäljaren 
till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U64/22 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse dragit sig ur en överenskommelse om 
valpköp. I skrivelsen framgår att valpköparen primärt haft kontakt med en annan 
person i hushållet än den som är ansvarig uppfödare enligt SKKs register. Detta medför 
att valpköparen hänvisar till denna person som uppfödare trots att denne inte är ägare 
till kenneln enligt SKKs register. På grund av driftstörningar och andra datatekniska 
problem har valpköparens pengar ej nått fram till uppfödaren på leveransdagen. N är 
detta sker meddelar personen som ej är uppfödare till kullen att köpet är hävt och att 
pengarna egentligen skulle betalats den dag då valparna blev 8 veckor. Valpköparen 
menar att då valpen blivit sjuk precis i dagarna när den skulle levereras var det svårt 
att planera för banköverföringen då hon ej visste när hon skulle få åka och hämta hem 
valpen. I svarsskrivelse meddelar uppfödaren att han på grund av personliga skäl ej kan 
sköta kontakten med valpköpare vare sig över telefon eller i skrift varför den andra 
personen i hushållet är den som sköter kontakten med tillkommande valpköpare. 
Uppfödaren menar vidare att denne alltid tar betalt för sina valpar den dag de blir 8 
veckor och inte vid leverans. När valpköparen skrivit att denne skulle "få fram 
pengarna" tolkade uppfödaren det som att valpköparen ej hade pengar för att köpa 
valpen varpå uppfödaren, genom den utomstående personen, drog sig ur köpet. Efter 
att ha granskat samtliga handlingar i ärendet övervägde SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté 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 även ta tillfället i akt och informera uppfödaren att 
det ej är tillåtet att ta emot betalning innan valp levereras då detta är att jämställa 
med att handpenning erläggs. Att handpenningen skulle utgöra 100 % av 
köpeskillingen är i direkt strid med SKKs köpeavtal där det framgår att maxgränsen för 
handpenning är 15 %. Om den person som står utanför kenneln ska fortsätta ha det 
administrativa ansvaret samt ombesörja kommunikationen med valpköparna 
uppmanas hon att återinträda som delägare i kenneln igen. 
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U65/22 
Uppfödare till valpkull där tiken vid parningstillfället översteg 7 års ålder. I förklaring 
som bifogas till registreringsansökan anger uppfödaren att det rör sig om en 
tjuvparning samt att tiken haft två kullar hos en tidigare ägare. Då dessa kullar ej går 
att återfinna i SKKs register skickas en förfrågan om att uppfödaren ska verifiera dessa 
uppgifter. I svarsskrivelse meddelar uppfödaren att hon muntligen fått denna 
information av den tidigare ägaren till hunden men att då denne person gått ur SKK 
har valparna ej registrerats. Uppfödaren meddelar även att hennes hanhund kastrerats 
samt att hon planerar för att kastrera sin tik för att undvika fler tjuvparningar 
framöver. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- 
och kennelkonsulentkommitté att godta den inkomna förklaringen. 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Mötet ajourneras till 2022-09-13 08:30 
 
U66/22 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse inte upprättat fodervärdsavtal vid det 
att hund överlåtits till fodervärd. Enligt skrivelse har tiken parats två gånger och gått 
tom båda gångerna varför uppfödaren nu vill sälja hunden vidare. Enligt fodervärden 
ska uppfödaren vid detta erbjudit fodervärden att köpa ut hunden. Vidare menar 
fodervärden att överlåtaren förespråkat burförvaring när de varit i kontakt gällande 
hundens destruktivitet i hemmet. Detta styrks av Messenger-konversation som 
bifogats till skrivelsen. Uppfödaren menar i sin svarsskrivelse att det aldrig varit tal om 
att hunden varit placerad på foder utan menar att det rört sig om ett träningsavtal. 
Dock upprättades inte heller något träningsavtal vid överlåtelsen då uppfödaren enligt 
egen utsago ej skrivit ut detta. Vidare menar uppfödaren att meddelandet som 
åberopats i Messenger-konversationen är tagen ur sin kontext och att han ej 
förespråkat burförvaring med stängd lucka. Till svarsskrivelsen bifogar uppfödaren ett 
ej ifyllt avtal avseende träning med hund. Efter att ha granskat samtliga handlingar i 
ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att ge uppfödaren i 
uppdrag att inom 14 dagar upprätta ett korrekt fodervärdsavtal som är daterat till det 
datum då överlämningen skedde. Enligt kommitténs mening kan det inte röra sig om 
ett träningsavtal då tiken ej återgått till uppfödaren vid det att hon skulle göra sin 
avelsdebut.  Ärendet bordlades i väntan på svar. 
 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
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U67/22 
Uppfödare som enligt skrivelse från hanhundsägare ej betalat parningsavgift i enlighet 
med deras överenskommelse. När uppfödaren nu vill registrera valparna nekar 
hanhundsägaren detta och inväntar att få betalt. Trots påminnelse har uppfödaren 
ännu ej inkommit med en skriftlig kommentar om det inträffade. Efter att ha granskat 
samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté 
att ge uppfödaren i uppdrag att inom 14 dagar betala den överenskomna 
parningsavgiften. Ärendet bordlades i väntan på svar. 
 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
 

§ 90 Hälsoprogram – leder, ögon, hjärta 

Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
HD30/22 
Norsk älghund, grå (gråhund) 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
HD31/22 
Hamiltonstövare 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
HD32/22 
Jämthund 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
HD33/22 
Karelsk björnhund 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
HD34/22 
Jämthund 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
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HD35/22 
Norsk älghund, grå (gråhund) 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
HD36/22 
Wachtelhund 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
HD37/22 
Samojed 
Uppfödare misstolkat regelverket. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna. 
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
HD38/22 
Wachtelhund 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
HD39/22 
Jämthund 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
HD40/22 
Norsk älghund, grå (gråhund) 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
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HD41/22 
Norsk älghund, grå (gråhund) 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
HD42/22 
Karelsk björnhund 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
HD43/22 
Wachtelhund 
Uppfödare misstolkat regelverket. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna. 
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
HD44/22 
Jämthund 
Uppfödare misstolkat regelverket. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna. 
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
HD45/22 
Labrador retriever 
Uppfödare med kennelnamn som ej, trots påminnelse, svarat på skrivelse från SKKs 
registreringsavdelning om varför båda föräldradjuren ej uppfyllde registreringskraven 
vid parningstillfället. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
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Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
ED1/22 
Schäfer 
Tik tjuvparad. 
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. 
 
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
P5/22 
Chihuahua 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
P6/22 
Chihuahua 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Ögonundersökning (Ö) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 

Ö7/22 

Border collie 

Tik tjuvparad. 
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. 

 

Ö8/22 

Pudel, dvärg 

Uppfödare misstolkat regelverket. 
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. 
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Ö9/22 

Bichon frisé 
Uppfödare misstolkat regelverket. 
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. 

 

 

§ 91 Grundregelärenden 

Ung tik 
G47/22 
Tysk spets/ mittelspitz 
Uppfödare misstolkat regelverket. 
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.  
 
G48/22 
Pudel, mellan 
Tik tjuvparad. 
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.  
 
G49/22 
Siberian husky 
Tik tjuvparad. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av 
SKKs grundregler. 
 
G50/22 
Miniature american shepherd 
Tik tjuvparad. 
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.  
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G51/22 
Chihuahua 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G52/22 
Siberian husky 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G53/22 
Samojed 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G54/22 
Jämthund 
Tik tjuvparad. 
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. 
 
G55/22 
Siberian husky 
Tik tjuvparad. 
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. 
 
G56/22 
Australian shepard 
Tik tjuvparad. 
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. 
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G57/22 
Samojed 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Täta kullar 
G58/22 
Cavalier king charles spaniel 
Uppfödare misstolkat regelverket. 
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.  
 
G59/22 
Shetland sheepdog 
Uppfödare misstolkat regelverket. 
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. 
 
G60/22 
Dvärgpinscher 
Uppfödare misstolkat regelverket. 
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. 
 
G61/22 
Tax 
Tik tjuvparad. 
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. 
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G62/22 
Västgötaspets 
Tik tjuvparad. 
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. 
 
Tik 7 år ej tidigare kull 
G63/22 
Papillon 
Tik tjuvparad. 
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.  
 
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad 
G64/22 
Tysk spets/ mittelspitz 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G65/22 
Tax 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G66/22 
Wachtelhund 
Tik tjuvparad. 
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 
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G67/22 
Siberian husky 
Tik tjuvparad. 
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. 
 
G68/22 
Tax 
Tik tjuvparad. 
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. 
 
G69/22 
Finsk spets 
Uppfödare misstolkat regelverket. 
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. 
 
G70/22 
Papillon 
Uppfödare misstolkat regelverket. 
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. 
 
G71/22 
Jämthund 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
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G72/22 
Norsk älghund, grå 
Tik tjuvparad. 
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 7 år täta kullar 
G73/22 
Welsh springer spaniel 
Tik tjuvparad. 
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. 
 
G74/22 
Labrador retriever 
Uppfödare misstolkat regelverket. 
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. 
 
Nära släkt 
G75/22 
Bichon havanais 
Tik tjuvparad 
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. 
 
G76/22 
Dansk-svensk gårdshund 
Tik tjuvparad 
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. 
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§ 92 Registreringsärenden 

R13/22 
Amerikansk cockerspaniel 
Uppfödare med kennelnamn som enligt beslut från SKKs Disciplinnämnd innehar aktivt 
registreringsförbud har inkommit med registreringsansökan gällande importerad hund. 
Denna ansökan har SKKs registreringsavdelning nekat. SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté beslutade att fastslå registreringsavdelningens beslut. UKK 
uppmanade uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande 
regler eftersom upprepad förseelse medför förnyad disciplinär prövning. 
 
R14/22 
Bullterrier 
Uppfödare med kennelnamn som enligt beslut från SKKs Disciplinnämnd innehar aktivt 
registreringsförbud har inkommit med registreringsansökan gällande importerad hund. 
Denna ansökan har SKKs registreringsavdelning nekat. SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté beslutade att fastslå registreringsavdelningens beslut. UKK 
uppmanade uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande 
regler eftersom upprepad förseelse medför förnyad disciplinär prövning. 
 
R15/22 
Border collie 
Uppfödare med kennelnamn som beviljats dispens under Covid-19 pandemin att 
använda tik i avel som innan parning ej genomfört vallhundsprov. Till dags datum har 
tiken fortfarande ej genomfört vallhundsprov. Den 2022-07-06 meddelades 
uppfödaren av SKKs registreringsavdelning att hon måste fullfölja ett vallhundsprov. 
Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att uppfödaren får tolv månader på sig att fullfölja 
vallhundsprovet från meddelandedatumet. 
 
R16/22 
Dvärgpinscher 
Uppfödare som inkommit med registreringsansökan mer än fem månader efter att 
valpkullen fötts. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att godkänna registreringen. Uppfödaren har 
fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
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R17/22 
Rhodesian ridgeback 
Uppfödare med kennelnamn som inkommit med registreringsansökan mer än fem 
månader efter att valpkullen fötts. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 
uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna 
förklaringen och godkänna registreringen. 
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
R18/22 
Rottweiler 
Uppfödare med kennelnamn som inkommit med registreringsansökan mer än fem 
månader efter att valpkullen fötts. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 
uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna 
förklaringen och godkänna registreringen. UKK uppmanade dock uppfödaren att 
fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande regler eftersom upprepad 
förseelse medför disciplinär prövning. 
 
R19/22 
Leonberger 
Uppfödare med kennelnamn som inkommit med registreringsansökan gällande hund 
importerad från Ryssland. Denna ansökan har SKKs registreringsavdelning nekat. Efter 
att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att fastslå registreringsavdelningens beslut då det enligt 
SKK/CS beslut inte är tillåtet att registrera hundar från Ryssland eller Belarus som köpts 
in efter den 15 mars 2022. 
 
R20/22 
Chihuahua 
Uppfödare med kennelnamn som inkommit med registreringsansökan för valpkull där 
hanhunden ägs av en person som enligt beslut av SKKs Disciplinnämnd är utesluten. 
Uppfödaren har använt sig av denna hanhund till flera kullar och har vid inskickande av 
registreringsansökningar låtit andra personer än den faktiska ägaren skriva under som 
hanhundsägare. Vid granskning av hanhundens historik i SKKs ägarregister återfinns 
bland andra uppfödarens egna moder, såväl som andra personer som anmälts till SKKs 
Disciplinnämnd då de misstänkts agerat som bulvaner åt den uteslutna personen. 
Uppfödaren har således kringgått SKKs beslut och regelverk vid upprepade tillfällen då 
hon använt denna hanhund i avel. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet 
beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att neka 
registreringsansökan för den aktuella kullen samt att belägga hanhunden och en av de 
tidigare kullarnas valpar med avelsspärr därtill, ska uppfödaren anmälas till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
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R21/22 
Chihuahua 
Uppfödare med kennelnamn som använt sig av en hanhund i avel där det är otydligt 
hur ägandeförhållandena ser ut för den aktuella hunden. Hunden hade sålts av en 
numera utesluten uppfödare till en annan uppfödare men sedan genomfördes ett 
återköp. Den uteslutna uppfödaren ska sedan ha sålt hunden till uppfödaren som nu 
inkommit med registreringsansökan. Efter att ha granskat samtliga handlingar i 
ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att godkänna 
registreringen av valpkullen samt att införa de nya ägarna i SKKs ägarregister. 
 
R22/22 
Cane corso 
Uppfödare med kennelnamn som inkommit med registreringsansökan för valpkull 
efter hane som är öronkuperad och således ej kunnat genomföra ett godkänt BPH. 
Hanhunden har dessutom röntgats med HD-grad D i Finland. Efter att ha granskat 
samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté 
att neka registreringsansökan men att bevilja uppfödaren dispens för att få sälja 
valparna oregistrerat. 
 
 

§ 93 Bordlagda ärenden 

U32/22 
Då de ursprungliga ägarna till tiken och tillika hanhundsägarna ifrågasatt varför de ska 
stå för kostnaden för härstamningskontrollen har den ännu ej genomförts. UKKs 
sekreterare har meddelat dem att det beror på att de ansvarade för såväl den unga 
tiken som hanarna vid parningstillfället. Efter att ha granskat samtliga handlingar i 
ärendet beslutade SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att uppdra 
uppfödaren, tillika tikens ursprungliga ägare samt hanhundsägare, att inom 14 dagar 
betala för samt genomföra härstamningskontroll. Ärendet bordlades i väntan på svar. 
 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
U35/22 
Den ena parten har nu inkommit med köpeavtal som styrker att hon är den rättmätiga 
ägaren till hunden. Den andra parten har ej inkommit med någon ytterligare 
bevisföring. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att lägga ärendet till handlingarna utan 
åtgärd. För att utreda eventuella ekonomiska tvistemål hänvisas parterna till allmän 
domstol. 
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U38/22 
Uppfödaren har nu inkommit med kopia på ett korrekt ifyllt fodervärdsavtal. Efter att 
ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att lägga ärendet till handlingarna utan åtgärd. UKK 
uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande 
regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
U39/22 
Överlåtaren har meddelat att hon ställer sig frågande till UKKs beslut och ifrågasätter 
varför hon ska ersätta valpköparen för veterinärvårdskostnaderna som uppstått under 
dräktigheten. Överlåtaren har meddelat att hon kan tänka sig att upprätta ett korrekt 
avtal som avspeglar de faktiska förhållandena för hur hunden överlåtits men detta har 
till dags dato ej skett. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade 
SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.  
 
G46/22 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
 

§ 94 Dispenser 

D1/22 
Cane corso 
Uppfödare med kennelnamn vars valpkull belagts med avelsspärr till följd av att hanen 
som är pappa till kullen är öronkuperad och ej kunnat genomföra ett godkänt BPH. I 
samband med detta ansöker uppfödaren att spärren släpps för de avkommor som 
röntgas med HD-grad A eller B samt genomför ett godkänt BPH. Efter att ha granskat 
samtliga handlingar i ärendet beslutade kommittén att ej utfärda en generell dispens 
för kullen. Kommittén meddelar samtidigt uppfödaren att valp som genomför BPH och 
röntgas med HD-resultat A eller B kan inkomma med dispensansökan. 
 
Tre delägare 
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. Med hänvisning till vad CS tidigare 
uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en tredje delägare. 
 
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. Med hänvisning till vad CS tidigare 
uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en tredje delägare. 
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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. Med hänvisning till vad CS tidigare 
uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en tredje delägare. 
 
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. Med hänvisning till vad CS tidigare 
uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en tredje delägare. 
 
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. Med hänvisning till vad CS tidigare 
uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en tredje delägare. 
 
 

§ 95 Utbildning 

Kommittén förde en diskussion om SKKs kennelkonsulenters digitala 
utbildningsplattform och eventuella ändringar framöver. Kennelkonsulentsekretariatet 
uppdrogs att kontakta SKK/UKs kontaktperson gällande detta. 
 
Kommittén förde även en ingående diskussion om den digitala uppfödarutbildningen 
och dess innehåll. Flera ledamöter framförde en önskan om att få gå igenom 
utbildningen för att på så sätt kunna ta del av innehållet och utröna om något behöver 
uppdateras eller läggas till. Mot bakgrund av de ärenden som hanteras av kommittén 
finns en god kunskap om vad uppfödare bör informeras om vid den typen av 
utbildning. Sekreteraren uppdrogs att kontakta SKK/UKs kontaktperson angående 
detta. 
 
 

§ 96 Andra kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

SKK/CS 
Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse gällande diskussion kring nystartad 
uppfödarförening. Av protokollsutdraget framgår att SKK/CS ämnar planera in ett möte 
mellan SKK/CS presidium och några ledamöter i uppfödarföreningen. I sammanhanget 
diskuterade CS även kring en motion från KF 2019, där beslut togs om att upprätta en 
uppfödarpanel med uppgift att tillvarata och samverka kring uppfödarnas intressen. CS 
beslutade att ge UKK i uppdrag att undersöka möjligheten vidare samt återkomma 
med förslag till en eventuell lösning.  
Det KF-beslut som CS hänvisar till ställer sig kommittén frågande till. Det var en motion 
gällande tillsättande av en uppfödarpanel vilket skett genom den så kallade 
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uppfödarrådgivningen som Kommittén för uppfödarsamverkan låg bakom. Denna 
kommitté har visserligen lagts ner, men uppfödarrådgivningen finns kvar. Därtill finns 
det pågående projektet ”Uppfödarresan” som kansliet arbetar med. Det projektet 
arbetar i samma anda som den aktuella motionen och höstens inplanerade 
webbinarier är till för att informera just uppfödare inom olika, aktuella områden. 
Vidare vill kommittén understryka att den är öppen för alla former av samarbeten som 
främjar SKKs uppfödares intressen samt rådfrågning via ukk@skk.se. 
 
SKK/KHM 
Förelåg protokollsutdrag från SKKs Kommitté för hundars mentalitet gällande två cane 
corso som genomfört BPH trots att de är öronkuperade. Dessa hundars BPH resultat 
har nu blivit strukna. SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté noterade 
informationen. 
 
 

§ 97 DN beslut samt återkallade ärenden 

U22/22 
Dras tillbaka då uppfödaren nu gått med på och genomfört KK-besök. 
 
G16/21 
Dras tillbaka då uppfödaren inkommit med svarsskrivelse. SKK/CS påpekar härmed 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 beslutar CS att godta den inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
 

§ 98 UKKs nyhetsbrev 

Helena Sirén meddelade att kommande nyhetsbrev är under produktion. Kommittén 
diskuterade att de är öppna för input gällande nyhetsbrevet och Helena Sirén tillfrågar 
alltid kommittésekreterare och andra personer som kan inkomma med information 
som är intressant för våra uppfödare. Information samt schema gällande höstens 
webbinarier kommer naturligtvis att inkluderas i det kommande nyhetsbrevet. 
 
 
§ 99 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden att rapportera. 
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§ 100 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
offentliggöras innan protokollet är justerat. 

UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med justerat protokoll, 
de punkter som är undantagna är de punkter som förklarats omedelbart justerade 
under mötets gång. 

 
 

§ 101 Nästa möte 

Kommer hållas den 2 november 2022. 
 
 

§ 102 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades sammanträdet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Lotten Rönquist 
 
 
 
 
Jörgen Oinonen  Gunilla Skoglund 
Ordförande  Ledamot 
 
 
 
Protokollet ovan redovisar vad som har avhandlats vid mötet. SKKs Centralstyrelse har 
möjlighet att ändra eller ompröva beslut fattade av Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommittén. 


