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SKK/UKK nr 2 2022 
 
2022-04-19 
§ 24-43 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté, UKK, tisdag 19 april 2022, vid SKKs kansli i Sollentuna. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Jörgen Oinonen (ordf), Gunilla Skoglund, Ann-Charlotte 
Hillberger, Carina Olsson, Tommy Vestergren, Ing-Marie Röstlund. 
 
 
Adjungerade: 
-Agneta Lönn, Petra Waleij, 
 
Åhörare: 
-Lotten Rönquist, Liine Chrismasson, Anna Sellström 
 
Meddelat förhinder: Helena Sirén 
 
Protokoll 
-Åsa Blomqvist 
 
 
 
 

§ 24 Sammanträdet öppnas 

UKKs ordförande hälsade alla varmt välkomna till dagens möte, vid dagens möte deltar 
Anna Sellström som kommer att skriva olika artiklar från UKK samt Liine Chrismasson 
samt Lotten Rönquist som åhörare. Därefter förklarade ordföranden dagens 
sammanträde för öppnat.  
 
 

§ 25 Val av justerare 

Tommy Vestergren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 26 Föregående protokoll 

Ordförande informerade att han tagit kontakt med AK gällande AI frågan ytterligare 
information finns under ordförandes punkt. U5/22 för kommitténs information fanns 
yttrande från Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, kommittén noterade 
detta.  Kommittén lade därefter protokollet med ett godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 27 Information från ordföranden 

 
Resultatrapport 
Förelåg resultatrapporter gällande kommittén samt kennelkonsulentverksamheten 
från februari 2022 till och med mars 2022, kommittén konstaterar att verksamheten 
håller sig väl inom budget. 
 
Artificiell insemination av frusen sperma 
Ordförande informerade att kontakt initierats med SKK/AK gällande AI. Representanter 
från UKK är Jörgen Oinonen, Tommy Vestergren, Ann-Charlotte Hillberger och Agneta 
Lönn. 
 
 

§ 28 Information från VD/chefsjuristen 

Chefsjuristen 
Informerade om att Riksdagen sa den 30 mars 2022 Ja- till regeringens förslag om en 
ny och modernare konsumentköplag. Den nya konsumentköplagen (2022:260) träder i 
kraft från och med den 1 maj 2022. Lagen innehåller en hel del ändringar men i korthet 
är de tre viktigaste ändringarna att: 

 den omvända bevisbördan (som förlängs från sex månader till två år) kan 
avtalas bort vid försäljning av dyrare (en tiondels prisbasbelopp, år 2022 är 
prisbasbeloppet 48 300 kr)  

 vid köp av levande djur får köparna en undersökningsplikt och kan inte påtala 
sådant fel som borde ha upptäckts vid en undersökning inför köpet  

 köparna måste hålla hunden tillgänglig och säljarna ansvarar för transport, 
såväl som kostnader härför, vid omleverans och avhjälpande, en ändring till 
nackdel för säljarna således till skillnad från övriga två nämnda ändringar.  

Riksdagen tillkännagav också att de anser att försäljning av dyrare levande djur ska ske 
med stöd av köplagen och lyftas ut ur konsumentköplagen. För att så ska ske måste 
regeringen agera och det är oklart när och om så sker men SKK kommer givetvis 
fortsätta med det påverkansarbete som lett till de två nämnda ändringarna till fördel 
för säljarna ovan, för att driva på att denna viktiga ändring kommer till stånd.  
Kommittén tackade för informationen 
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§ 29 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

Utbildning 
Det genomfördes en lyckad grundutbildning för kennelkonsulentelever 1-3 april med 9 
deltagare. Eleverna kommer nu att börja åka ut tillsammans med kennelkonsulenterna 
i sina respektive områden för att få träning i den praktiska delen av verksamheten. 
Under oktober planeras del 2 av elevernas utbildning att hållas. Om elevunderlag finns 
kommer en ny grundkurs hållas under juni månad. 
 
Auktorisation  
Kennelkonsulenten Anette Erlandersson rekommenderar att eleven Lena Österström, 
Halland, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Lena och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten. 
 
VU auktorisation fastställs 
Kennelkonsulenterna Monika Krüger och Kerstin Paulsen rekommenderar att eleven 
Kent Bråtenholme, Smålands län, auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Kent och 
hälsar honom varmt välkommen i konsulentverksamheten. 
 
Avauktorisation 
Alexandra Ekstedt önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent. 
UKK beklagade beslutet, tackade Alexandra för nedlagt arbete genom åren samt 
beslutade att avauktorisationen härmed är beviljad. 
 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 

§ 30 Information från sekreteraren 

Informerade om att det går att implementera rabattkod för nya uppfödare som 
genomför den digitala uppfödarutbildningen. Handläggningen för detta är påbörjad. 
 
 
§ 31 UKKs delegationsordning 
Kommittén diskuterade ekonomi- och budgetrapporternas utföranden. Ordförande 
framförde att det vore bättre med tydligare uppdelning med olika konton. En 
arbetsgrupp bestående av ordförande Jörgen Oinonen, kennelkonsulentsansvarige 
Helena Sirén och UKKs sekreterare skall arbeta vidare med detta. 
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§ 32 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

Gemensamt uppstartsmöte 
Ann-Charlotte Hillberger, Ing-Marie Röstlund Carina Olsson deltog i den gemensamma 
mötesdagen som arrangerades 31 mars för SKK/CS och samtliga kommittéer och 
arbetsgrupper. 
 
Tommy Vestergren 
Tommy meddelade att arbetet fortgår UKKs ärendestatistik- samt har också tagit över 
den DN statistik Ulla Eckerberg fört för UKKs räkning.  
 
Petra Waleij 
Informerade om att rasen Continental bulldogg blivit godkänd av FCI och kommer 
börja registreras av SKK. Petra meddelade även om att man numera kan göra sina 
ägaranmälningar via Mitt SKK. 
Petra informerade även om den nya lagstiftningen gällande katter som innebär att från 
och med 2023 är det lagkrav på att samtliga katter ska ID-märkas och registerföras. 
Detta kommer att ske på myndighetsnivå och det blir Jordbruksverket som ansvarar 
för registret. SKKs DjurID där även katter ingår kommer att finnas kvar för de katter 
som idag är registrerade där. Registreringsavdelningen har fått in väldigt många 
importregistreringar gällande ryska hundar sedan det meddelats att hundar som förs 
in från Ryssland efter 2022-03-15 inte kommer få registreras i SKKs arkiv. 
 
Kommittén tackade samtliga för informationen 
 
 

§ 33 VU ärenden 

VU ärenden redovisades för och fastställdes därefter. 
 
Kommittén förde en ingående principdiskussion om hanteringen av fodervärdar som 
bor utomlands eller flyttar utomlands med sina hundar och sedan låter tiken valpa 
hemma hos sig med motiveringen att de mår bäst i sin hemmamiljö men att valparna 
ändå registreras i SKK. Kommittén diskuterade utifrån olika typexempel och fastslog att 
beslut skall tas efter granskning av varje enskilt fall om dispens ska bifallas eller ej . 
 
 

§ 34 Uppfödarärenden 

U14/22 
Ärende där två uppfödare med kennelnamn säljer valpar ur kull efter hundar av olika 
ras, enligt skrivelse från uppfödarna så visste de inte om att det inte var tillåtet.  
Efter att kommittén granskat samtliga handlingar i ärendet beslutar UKK att anmäla 
uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
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U15/22 
Uppfödare som enligt skrivelse från köpare sålt en oregistrerad valp samt inte använt 
sig av SKKs avtal. Uppfödaren anger i skrivelse att dispens sökts hos SKK för detta. 
Uppfödaren hävdar att det var en vän som överlämnat valpen till uppfödaren på grund 
av personliga skäl och att den saknade registreringshandlingar. När uppfödaren sedan 
sålt vidare valpen trodde uppfödaren att SKK avtal inte kunde nyttjas då det inte var en 
SKK-registrerad hund. Efter att kommittén granskat samtliga handlingar i ärendet 
noterar UKK att någon dispensansökan inte har inkommit till SKK. UKK beslutar att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U16/22 
Uppfödare som enligt skrivelse tagit mot handpenning samt även därefter tagit mot 
köpeskilling men inte levererat valp till köpare, valpen erbjuds därefter till annan 
person men även då drar sig uppfödaren ur köpet. Enligt skrivelse från uppfödaren 
drog sig denna ur det första köpet då situationen gällande valpens transport samt 
exportland var osäkert, gällande det andra köpet så stämmer det inte vad anmälaren 
angivit utan att uppfödaren hävdar att denne inte hade lovat köp av valpen. Efter att 
kommittén granskat samtliga handlingar menar kommittén att det är av stor vikt att 
man som SKK uppfödare håller de avtal man ingått, mottagande av handpenning samt 
köpeskilling innebär att köp överenskommits om. Ett råd i en situation som denna att 
inte begära handpenning om det finns osäkerheter gällande överlämningen av valpen. 
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.  
 
U17/22 
Uppfödare som enligt skrivelse tagit mot handpenning för valp, köparen avbryter 
därefter köpet utan att återfå handpenningen. Inget skriftligt avtal hade tecknats vid 
mottagandet av handpenningen. Enligt uppfödaren så är det meddelat att 
handpenningen är förverkad vid avbokning, detta har meddelats via att köparen 
bjudits in i en messengergrupp som fanns för köpare av valp i kullen. . Efter att 
kommittén granskat samtliga handlingar i ärendet framkommer det att uppfödaren 
tagit mer än de rekommenderade max 15 procenten av köpeskillingen i handpenning, 
uppfödaren har ej upprättat skriftligt avtal vid mottagande samt att köparen inte får 
veta villkoren gällande återbetalning förrän den bjudits in i messengergruppen vilket 
sker först efter erläggandet. 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 under förutsättning att uppfödaren 
snarast betalar tillbaka handpenningen i sin helhet dock senast 10 maj 2022. 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
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U18/22 
Uppfödare som enligt skrivelse sålt en oregisterad valp, vid kommunicering i ärendet 
nekar uppfödaren till att den alls sålt hunden. Köparen bifogar bevis på att det skett en 
betalning från köparen till uppfödaren. Det har även inkommit flera mejl samt 
telefonsamtal till SKKs kansli gällande uppfödaren det påstås att uppfödaren tagit 
betalt för foderhundar. Flera av inringarna anger att de är rädda att uppfödaren ska ta 
hundarna ifrån dem och har inte velat göra någon skriftlig anmälan till SKK.  UKK 
noterar att uppfödaren ansökt om kennelnamn, detta har dock inte ännu aktiverats i 
avvaktan på UKKs bedömning. Vidare finns det uppgifter som gör att det går att knyta 
uppfödaren till en internetsida där det finns bilder som eventuellt inte är på 
uppfödarens egna hundar men ändå anges föreställa dennes hundar. SKKs kansli har 
fått samtal från uppfödaren där den frågar om man måste vara hundägare för att få 
ansöka om kennelnamn, strax därefter har uppfödarens nära släkting ansökt om 
kennelnamn. Efter granskning av handlingarna i ärendet beslutade UKK att ej 
godkänna varken uppfödarens eller dennes släktings kennelnamn samt att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U19/22 
Uppfödare som enligt anonymt tips annonserar ut en kull valpar som inte är SKK 
registrerade, uppfödaren anger att kullen tillkom via tjuvparning, uppfödaren 
registrerar inte kullen trots info från SKKs kansli om att det är möjligt att registrera 
kullen men att detta då också kommer innebära att ärende hos UKK initieras i och med 
att parningen strider mot regelverket. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U20/22 
Uppfödare tillika hanhundsägare som enligt skrivelse från tikägare inte informerat om 
att hanen som utlånats till avel med anmälarens tik burit på allvarlig sjukdom. Enligt 
hanhundsägaren hade denna först efter parningen låtit gentesta hanhunden, 
hanhundsägaren förstod inte svaret från laboratoriet utan det är efter resultatet 
skickats till tikägaren som hanhundsägaren förstod provsvaret. Tikägaren menar att 
om kunskapen om testsvaret meddelats från hanhundsägaren så fort resultatet var 
känt kunde tikägaren ha abortsprutat tiken. Tikägaren menar att på grund av 
provsvaret bör inte hanhundsägaren ha ersättning enligt parningsavtalet. Efter 
granskning av handlingarna i ärendet beslutade UKK att godta hanhundsägarens 
inkomna förklaring. Vidare noterar UKK att det är ett nytt gentest på rasen varför 
hanhundsägarens argument att denna inte visste hur informationen skulle hanteras ter 
sig troligt. UKK förutsätter att hanhunden tas ur avel samt att hanhundsägaren 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. Tikägaren ska betala hanhundsägaren i enlighet med avtalet. UKK vill också 
påtala att det är av vikt att tikägaren, tillika uppfödaren av kullen, skriftligen meddelar 
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eventuella köpare om faderns testresultat. Ärendet lades därefter till handlingarna 
utan vidare åtgärd. 
 
U21/22 
Uppfödare som enligt skrivelse tagit tillbaka en hund utan att ersättning lämnats till 
köparen. Hunden såldes med för gammalt veterinärintyg. Enligt skrivelse från 
uppfödaren så har återköp inte gjorts på hunden då uppfödaren inte har ekonomi för 
detta, hunden vistas hos uppfödaren tills dess ett nytt hem hittas då köparen blivit 
allergisk. Uppfödaren anger dock att det kan ha funnits språkförbistringar dem emellan 
och låter meddela att köparen är välkommen att hämta hunden när den så önskar. Det 
kan ha skrivits fel besiktningsdatum på köpehandlingarna- uppfödaren var i ett 
stressigt läge då det vid överlåtelsen fanns personliga händelser som var väldigt 
upprörande för uppfödaren. Efter granskning av handlingarna i ärendet menar UKK att 
i en situation som denna skulle ett inackorderingsavtal varit lämpligt att användas, 
inget har framkommit som visar att ett återköp har gjorts samt att uppfödaren 
meddelar att köparen kan om den så önskar hämta hunden. 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. 
 
U22/22 
Uppfödare som inte medverkar till att det kan göras kennelkonsulentbesök trots 
uppmaning från SKKs konsulent som SKKs kansli. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U23/22 
Uppfödare som enligt skrivelse mottagit handpenning men som därefter backat ur 
köpet. I svarsskrivelse från uppfödaren bestämde sig denna för att inte sälja valpen till 
köparen då det inte kändes som att de hade en bra kommunikation och uppfödaren 
betalade därför tillbaka handpenningen till fullo. Efter granskning av handlingarna i 
ärendet menar UKK att uppfödaren skulle upprättat ett skriftligt SKK köpeavtal vid 
mottagande av handpenning. 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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§ 35 Hälsoprogram – leder, ögon, hjärta 
 
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
HD13/22 
Östsibirisk laijka 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
HD14/22  
Pointer 
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. 
 
HD15/22 
Grand danois 
Uppfödare som inseminerat med hane utan känd HD status, uppfödaren anger i 
skrivelse att denne blivit informerad av innehavaren till avelsrätten för hanhunden att 
hanen HD röntgats men att resultatet inte varit officiellt registrerat, hanhunden är 
sedan några år avliden. Kommittén har tagit del av skrivelse från specialklubb. Efter 
granskning av handlingarna i ärendet beslutade UKK att kullen påförs avelsspärr som 
kan lyftas om avkomma röntgas med HD resultat A eller B. Vidare önskar kommittén 
meddela att ansökan om önskade eventuella avsteg från regelverket ska ansökas om i 
förväg samt också vara godkända innan parning. 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 och beakta att dispens skall ansökas om i förhand eftersom upprepad 
förseelse medför disciplinär prövning. 
 
HD16/22 
American staffordshire terrier 
Uppfödare som har parat hund som har HD-grad D med hund som har HD-grad D. 
Uppfödaren har till dags dato, trots påminnelse, inte svarat SKK. UKK beslutade att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
HD17/22 
Australian Shepard 
Uppfödare som hävdar att hund utan höftledsresultat tjuvparat tik samt att 
uppfödaren inte upptäckt detta förrän det var för sent för abortspruta. Uppfödaren 
hävdar att julhelger, pandemi och kennelhosta gjorde det svårt att få tid för HD-
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röntgen på sin klinik. Efter granskning av handlingarna i ärendet samt med beaktande 
av att uppfödaren har ett pågående disciplinärt ärende beslutade UKK att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren 
är sedan tidigare belagd med hänvisningsstopp.  
 
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
P2/22 
Chihuahua 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
P3/22 
Chihuahua 
Tik 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. 
 
Ögonundersökning (Ö) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
Ö3/22 
Border collie 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Ö4/22 
Border collie 
Ärende som inkommit då det är uppmärksammat att uppfödaren angivit ett 
valpningsdatum på sociala medier för kullen men ett annat på registreringsansökan. I 
skrivelse från uppfödaren anger den att fel valpningsdatum angivits på 
registreringsansökan  på grund av olika personliga omständigheter. Uppfödaren vet 
inte vilket datum tiken parades då tiken blivit tjuvparad. Efter granskning av 
handlingarna noterar kommittén att ögonlysningen i och med det justerade 
valpningsdatumet är gjord för sent samt att vallhundsprov eventuellt är gjort för nära 
in på valpning. Kommittén menar att det är mycket viktigt att korrekt information 
anges vid registreringsansökan. 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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§ 36 Grundregelärenden 
 
Ung tik 
G28-29/22 
Tyskspets/Kleinspitz, Dogue de bordeaux 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
Täta kullar 
G30/22 
Labrador retriever 
Uppfödaren har missuppfattat 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.  
 
G31/22 
Dansk-Svensk gårdshund 
Tik tjuvparad. 
Då detta hänt förut hos denna uppfödare beslutade UKK att anmäla uppfödaren till 
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad 
G32/22 
Dvärgschnauzer 
Uppfödaren har missuppfattat 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. 
 
G33/22 
Siberian husky 
Tik tjuvparad. Då liknande incident hänt tidigare och SKKs kennelkonsultenter inte fått 
genomföra besök vid två tillfällen de sökt uppfödaren beslutade UKK att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
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Tik över 7 år täta kullar 
G34/22 
Norsk älghund, grå 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G35/22 
Chihuahua 
Tik tjuvparad. Enligt skrivelse från uppfödaren såg den att tiken blev parad och lät tiken 
fullfölja dräktigheten. Vid förfrågan från UKK meddelade uppfödaren att denne inte 
förstått att tikar över sju år skall få vila minst 12 månader mellan sina kullar. 
Kommittén meddelade efter granskning av ärendet att man bör vidta åtgärd när man 
ser en parning och ta reda på vad som gäller. 
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.  
 
 

§ 37 Registreringsärenden 

R6/22 
Pekingese 
Uppfödare som importerat hundar med exportstamtavla från Ukraina men med EU-
pass från Slovakien. Hundarna har därtill förts in i Sverige utan att kraven för införsel är 
uppfyllda enligt beslut från Jordbruksverket. Efter att ha granskat handlingarna i 
ärendet beslutade UKK att avslå registreringsansökningarna. 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. 
 
R7/22 
Border collie 
Inkommen importregistreringsansökan, vid SKKs kanslis handläggning av ansökan 
framkommer det att det har skickats in två ansökningar gällande samma hund. 
Uppfödaren till hunden är en SKK uppfödare innehar registreringsförbud. UKK anser 
att både ägaren som uppfödaren till hunden agerat i strid med SKKs regelverk. UKK 
beslutade att anmäla både uppfödaren som ägaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse 
av SKKs grundregler. 
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R8/22 
Uppfödare med kennelnamn som önskar registrera två kullar äldre än fem månader 
kullarna är födda 2014 respektive 2020. En av valparna från kullen född 2014 anges 
vara moder till kullen född 2020. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet 
beslutade UKK att avslå uppfödarens registreringsansökningar med hänvisning till att 
SKKs regelverk föreskriver att kullar skall registreras innan fem månaders ålder. 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.  
 
 
§ 38 Bordlagda ärenden 
 
H1/22 
Cavalier king charles spaniel 
Utredning i ärendet visar att uppfödaren inte agerat felaktigt. Ärendet lades till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
 
§ 39 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. Med hänvisning till vad CS tidigare 
uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en tredje delägare. 
 
 

§ 40 DN beslut samt återkallade ärenden 

Kommittén noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut. 
 
 

§ 41 UKKs nyhetsbrev 

Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet. 
 
 
§ 42 Övriga ärenden 
Inkommen skrivelse från avtalsansluten rasklubb angående önskad förlängd avtalstid 
på fodervärdsavtal och köpeavtal med bibehållen avelsrätt för den specifika rasen. 
Kommittén tackade för skrivelsen samt informerar klubben om att kommittén inte har 
befogenhet att fatta beslut gällande avtalens längd då detta i grunden är ett KF-beslut.  
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UKKs Verkställande utskott 2022 
Kommittén beslutade att det verkställande utskottet för kommande 
verksamhetsperiod skall bestå av ordförande Jörgen Oinonen, Ann-Charlotte Hillberger 
och Gunilla Skoglund. 
 
 

§ 43 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. 

 
 

§ 44 Nästa möte 

Kommer att hållas digitalt, den 21 juni. 
 
 

§ 45 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde 
avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Åsa Blomqvist 
 
 
 
 
Jörgen Oinonen  Tommy Vestergren 
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. 


