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SKK/UKK nr 2 2021
2021-04-22
§ 25-48

Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK, torsdag 22 april 2021.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Jörgen Oinonen (ordf), Gunilla Skoglund, Ann-Charlotte
Hillberger, Ulla Eckerberg, Carina Olsson, Tommy Vestergren har meddelat förhinder

Adjungerade:
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm

Protokoll
-Helena Sirén

§ 25 Sammanträdet öppnas
UKKs ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte. Efter detta förklarade
ordföranden dagens sammanträde för öppnat.

§ 26 Val av justerare
Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 27 Föregående protokoll
Ordförande informerade kommittén om att CS har handlagt en överklagan på ett
tidigare UKK beslut, CS beslutade att återremittera ärendet till UKK då ny information
inkommit från ägaren till hunden. Kommittén noterade informationen samt lade
därefter protokollet med ett godkännande till handlingarna.

§ 28 Information från ordföranden
Referat
Jörgen lämnade ett referat från CS senaste möte- däribland hade frågan gällande SKKs
närvaro på sociala medier återigen tagits upp av ordföranden, inget beslut har tagits
mer än att frågan är aktuell samt att den skulle arbetas vidare med. Kommittén
tackade för informationen.
Resultatrapport
Förelåg resultatrapporter gällande kommittén samt kennelkonsulentverksamheten till
och med mars 2021.
Rapporterna gicks igenom samt lades därefter med ett godkännande till handlingarna.

§ 29 Information från VD/chefsjuristen
Chefsjuristen
Agneta Lönn har delgett kommittén en publicering från ARN för kännedom. ARN har
placerat en SKK uppfödare på sin svarta lista, vilket såvitt kommittén känner till skett
för första gången. UKK fann att ärendet dessförinnan behandlats av kommittén och att
kommittén utgår från SKKs rättsordning vid hantering av ärenden. Att en uppfödare
hamnat på ARNs svarta lista innebär ingen förändring av UKKs arbetssätt, inte heller
kommer tidigare beslut att omprövas.
Chefsjuristen lyfte också en fråga avseende vad som syns på webben avseende
uppfödaren till SKK-registrerad hund. Fråga har kommit från avdelning på kansliet
avseende ändring av nuvarande beslut om att uppfödare syns med namn och ort (vid
registreringstillfället), något som varit för handen sedan lång tid tillbaka. Kommittén
anser det mycket viktigt att det även fortsättningsvis framgår tydligt vem som är
uppfödare till en hund. Det ska vara lätt att hitta och inte behöva gå genom kontakt
med kansliet varför UKK framhåller att ingen ändring ska ske.
Chefsjuristen lyfte också frågan om regelverket för fryst sperma och vad som gäller
avseende avelsrätten på denna. Beslutades att uppdra åt chefsjuristen att komma med
ett förtydligande underlag till kommitténs nästa möte.
Vidare delgav chefsjuristen kommittén underlaget till en artikel som skrivits med
hänsyn till det kringgående av regelverket som en del uppfödare tyvärr hänger sig åt.
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Artikeln kommer att publiceras i nästa nummer av Hundsport Special och ledamöterna
gavs möjlighet att komma med input till artikeln.
Chefsjuristen fick också i uppdrag att se över SKKs tjänstehundsavtal då det inkommit
en skrivelse gällande detta, såväl som att undersöka med Jordbruksverket om vad som
gäller inom UKKs ansvarsområde med hänsyn till den nya EU-förordningen som skulle
träda i kraft i vår men där åtminstone vissa förändringar träder i kraft först till hösten
2021. Återkoppling ska ske på kommitténs nästkommande möte. Kommittén tackade
för informationen.

§ 30 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Avauktorisation
Anna Kihlgren Ackenäs önskar att på egen begäran avauktoriseras som
kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Anna för nedlagt arbete genom åren samt beslutade
att avauktorisationen härmed är beviljad.
Information
Helena Sirén visade för kännedom statistik över SKKs uppfödare- statistiken har tagits
fram som ett projekt av SKKs marknadsavdelning under deras arbete med att utveckla
SKK.se. Statistiken i anonymiserad form visade bland annat uppfödarnas ålder, antal
kullar samt verksamhetstid. Kommittén menade att informationen är värdefull för
kommittén att få en så bra bild av vår uppfödarkår som det går, att ha kunskap om
vem man riktar sig till är värdefullt. Helena informerade även att projekt med syfte att
digitalisera besöksprotokollen nu har påbörjats samt att digitalisering av
konsulenternas reseräkningar kommer att börja testköras under maj månad. Vidare
har kennelkonsulentverksamheten försiktigt startas upp under april med förhoppning
om att den succesivt kan komma att ökas närmare sommaren. Att verksamheten tar
stor hänsyn till det aktuella coronaläget samt att både uppfödarnas som
kennelkonsulenternas säkerhet är en självklarhet för SKK. Vid besök har
kennelkonsulenter om så önskas munskydd samt håller adekvat avstånd. Vidare
kommer det att finnas en engelsk version av ”Att föda upp hundar inom SKK”, den är
nu klar för att tryckas. Kommittén tackade för informationen och ser fram mot all den
nyutveckling som nu tar form inom området.
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 31 Information från sekreteraren
Inget förelåg.
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§ 32 UKKs delegationsordning
Kommittén diskuterade redovisning av delegeringsordningen, sammanställning
kommer att skickas till CS. Vidare diskuterades också kommitténs vilja att visa vad
kommittén gör mer konkret- de kanaler som finns diskuterades.

§ 33 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Ulla Eckerberg
Redovisade statistik över DN ärenden, kommittén förde därefter en diskussion om vad
som är ett ökande antal ärenden gällande dålig hundhållning- vilket är en mycket tråkig
utveckling om den består. Kommittén kommer att hålla detta under noggrann uppsikt.

§ 34 VU ärenden
VU ärenden redovisades för och fastställdes därefter.

§ 35 Uppfödarärenden
U20/21
Uppfödare som sålt en hund, hunden avlivas i vuxen ålder på grund av den blivit blind,
ägaren anger i ett internetforum att hunden har fått en allvarlig ögonsjukdom men att
något officiellt ögonlysningsintyg visandes diagnos inte finns på hunden. Anmälaren
anger att uppfödaren lovat att "detta skulle komma fram- men inget har hänt". SKK
tillskriver både ägaren som uppfödaren, ägaren är upprörd över det bemötandet
denna fått från anmälaren. Ägaren tog sin hund till veterinär som gjorde en
ögonlysning, resultatet visade att hunden mist sin syn och avlivning beslutades om
efter ett tag. Något intyg utfärdades inte av veterinären. Enligt skrivelse från
uppfödaren kommer inte föräldrarna till hunden eller dess kullsyskon att gå vidare i
avel. Uppfödaren blev uppmärksammad på att diagnosen inte skickats in till SKK och
undersökte då saken. SKK har tillfrågat veterinären som har ögonlyst hunden som
meddelar att då ägaren inte angav att det skulle göras ett intyg utfärdade inte
veterinären något sådant. Efter UKKs granskning av ärendet framkommer det att
varken köparen eller uppfödaren agerat felaktigt och någon förseelse gentemot SKKs
regelverk inte har gjorts, vad SKK förstår är det ett ödesdigert missförstånd vid
ögonundersökningen som är grunden till det hela då inget officiellt ögonlysningsintyg
utfärdades. UKK beslutade att överlämna ärendet till SKKs Avelskommitté för
information gällande konsekvenser för ägare/uppfödare/ras av att veterinär inte
utfärdat officiellt intyg när diagnoser gällande allvarliga sjukdomar givits. UKK önskar
också undersöka om det eventuellt går att få resultatet infört i SKKs databas. Ärendet
lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
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U21/21
ÄRENDET UTGÅR
U22/21
Uppfödare som säljer valpar utan att de kommer att SKK registreras. Uppfödaren anger
att modern till kullen inte är registrerad i organisation som SKK erkänner, uppfödaren
hade inte kunskap om att detta innebär förseelse gentemot SKKs regelverk.
Uppfödaren går numera en uppfödarkurs för att komplettera sina kunskaper. Efter
granskning av ärendet uppmanar UKK uppfödaren att hädanefter noggrant sätta sig in i
SKKs regelverk, en uppfödarkurs är ett ypperligt tillfälle att göra detta på. 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.
U23/21
Uppfödare som lämnar ut hund på fodervärdsavtal men stryker över "Fodervärdsavtal"
samt gör tillägg att "ägaren får återta hunden när hon så önskar" enligt anmälaren så
skulle det initiala syftet vara att hunden skulle meriteras av anmälaren, anmälaren har
stått för omkostnader som mat osv. Hunden har nu befunnit i anmälarens vård i ca 1
år. Uppfödaren anger att denna skulle hämta hunden men att anmälaren förhindrat
detta, det är en värdefull avelshund samt att kostnad för meritering samt försäkringar
står uppfödaren för. När hunden överlämnades hade anmälaren med sig
fodervärdsavtalet och uppfödaren upplyste då att hunden inte skulle vara en
foderhund- återlämning skulle skett tidigare men uppfödaren blev sjuk så det kunde
inte göras vid den tidpunkten. Efter UKKs granskning av ärendet framkommer det att
uppfödaren använt sig av ett felaktigt avtal, det är enligt SKKs regelverk varje
uppfödarens skyldighet att upprätta korrekta avtal- om intentionen var att hunden
skulle inackorderas så skulle ett sådant avtal ha upprättats. Hade detta gjorts hade
hela situationen kunnat undvikas. Enligt uppfödaren är det frågan om en värdefull
avelshund- att uppfödaren lägger skulden på anmälaren att denna tagit med sig det
felaktiga avtalet är inte någon förklaring som UKK anser förmildrar saken. UKK anser
att uppfödaren i skriftlig kommunikation samt på sociala medier agerat på ett sätt som
är anmärkningsvärt. UKK noterar även att uppfödaren har en mångårig
uppfödarerfarenhet och borde därför ha kunskap om vilket avtal som skulle ha
upprättas. UKK förutsätter att uppfödaren ersätter anmälaren för utlägg som
eventuellt inte redan ersatts samt att parterna i en god ton kommer överens om hur
de ska göra vidare gällande hunden. 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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U24/21
Inkommen skrivelse gällande att en kulls härstamning inte är korrekt, enligt skrivelsen
skulle en tjuvparning skett på kenneln och uppfödaren skulle ha meddelat anmälaren
att denna inte var säker på vem av två hanar som var far till kullen- den ena hanen är
dessutom kryptokid. Kullregistrering görs efter den hane som inte är kryptokid, enligt
skrivelsen skulle det ha gjorts en härstamningskontroll men detta har inte visats för
anmälaren. Vid parningstillfället var det två ägare till kenneln varav den ena därefter
gått bort, det är den delägare som meddelat att det fanns tvivel angående
härstamningen på kullen. Den kvarvarande delägaren i kenneln har efter parning
utträtt från kenneln. SKK har fått svarsskrivelse från den tidigare delägaren som
meddelar att denna inte har någon kunskap gällande ärendet. UKK beslutade att kullen
ska påläggas avelspärr till dess man kunnat göra en härstamningskontroll. I och med
att den tidigare delägaren var delägare vid tidpunkten för parning är det denna som
ska utföra härstamningskontrollen. Ärendet bordlades därefter. Punkten i paragrafen
förklarades omedelbart justerad
U25/21
SKK har via en anonym skrivelse fått information om att en uppfödare inte angivit
korrekt moder till en kull. SKK tillskriver uppfödaren som meddelar att informationen i
anmälan tyvärr stämmer, uppfödaren har parat den tik som anges vara moder till
kullen- dock förolyckas därefter tiken i en olycka. Uppfödaren har då en annan tik som
blivit tjuvparad som därefter får en kull, innebärandes att den tjuvparade tiken valpat
sammanlagt sex kullar. Enligt skrivelse från uppfödaren så tog denna det dåliga
beslutet att ge sken av att den tik som förolyckades istället dog under valpning samt
att den tjuvparade tiken (som är den egentliga modern till kullen) var amma till kullen.
Uppfödaren skriver att beslutet togs efter en tid av sjukdom samt att intentionen var
att kullen skulle behållas samt kastreras och säljas som sällskapshundar. Efter
granskning av ärendet anser UKK att uppfödaren agerat på ett klandervärt sätt, enligt
skrivelse inkommen till UKK har också hanhundsägaren haft kunskap om
arrangemanget, hanhundsägaren är kennelkonsulent. Uppfödaren har efter
kommitténs möte inkommit med en korrekt registreringsansökan för kullen. UKK
beslutade att anmäla både uppfödaren som hanhundsägaren till SKKs Disciplinnämnd
för överträdelse av SKKs grundregler. Hanhundsägaren/kennelkonsulenten stängs av
tillsvidare i avvaktan på beslut från Disciplinnämnden. UKK tar därefter ett nytt beslut
gällande kennelkonsulentens uppdrag baserat på DN beslutet.
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§ 36 Ledärenden
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
Inga inkomna
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
HD13-14/21
Norsk älghund, grå, Cocker spaniel
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
HD15/21
Shiba
Både hane som tik har röntgats efter parning, tiken med resultatet HD E, kullen har
påförts avelsspärr som inte kan lyftas. Uppfödaren har fått ett informationsbrev med
SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna
eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. Punkten i paragrafen
förklarades omedelbart justerad
HD16-17/21
Östsibirisk laika, Lagotto romagnolo
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
HD18-19/21
Alaskan malamute, Puli
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna 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 uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
HD20/21
Östsibirisk laika
Uppfödaren har missförstått 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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HD21/21
UTGÅR
HD22/21
Cocker spaniel
Medlem som parat tik med en äldre hane, medlemmen anser inte att hanen på grund
av sin ålder ska behöva utsättas för en sedering. UKK önskar informera medlemmen att
kravet på röntgen har uppkommit i syfte att förhindra att kombinationer görs där
avelsdjur används med dåliga höfter, som medlem i SKK ska regelverket följas och
dessa undersökningar ska vara gjorda innan parning för att man ska kunna ta ett väl
avvägt avelsbeslut. Det är alltså inte valfritt om man ska röntga eller inte, i detta fall
anser dock UKK efter granskning av ärendet att registrering kan tillåtas för kullen som
åläggs avelspärr som inte kan lyftas.
HD23/21
Östsibirisk laika
Tik tjuvparad.
UKK noterar att uppfödaren 2017 haft ett tidigare UKK ärende, då gällande att en tik
över 7 år parats utan tidigare kull. 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.
HD24/21
Mastino napolitano
Medlem som missuppfattat regelverket, tiken är parad utan att vara HD röntgad, ej
genomgått BPH samt att erforderlig hälsoundersökning inte är utförd innan parning.
Kullen ä avelsspärrad på grund av entropion hos modern. Efter granskning av ärendet
beslutar UKK att kullens avelsspärr som inte kan lyftas. Uppfödaren har fått ett
informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
HD25/21
Hälleforshund
Tik tjuvparad. UKK noterar att uppfödaren haft tidigare ärenden, ett under 2018 då
UKK beslutade om ingen åtgärd samt ett under 2019 då en tik som inte var HD
undersökt blivit tjuvparad. Uppfödaren meddelades då att upprepad förseelse medför
disciplinär prövning. UKK beslutade vid dagens möte att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
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HD26/21
Grönlandshund
Uppfödare som fått två tikar tjuvparade. UKK noterar att uppfödaren 2013 också fick
två tikar tjuvparade. Uppfödaren meddelades då att upprepad förseelse medför
disciplinär prövning. UKK beslutade vid dagens möte att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
P3-4/21
Chihuahua, Chihuahua
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
P5/21
Chihuahua
Hane där patellaundersökning är utförd efter parning. UKK har fått in en skrivelse från
en person som köpt valp ur kullen, i skrivelsen framkommer det att det inte är den
person som registrerat kullen som sålt valpen. UKK noterar även att det finns
kopplingar mellan personen som sålt valpen och en uppfödare som sedan tidigare är
anmäld till SKKs Disciplinnämnd för förseelser gentemot SKKs regelverk. UKK beslutade
att både den person som registrerat kullen som den som sålt valpen ska anmälas till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
P6-7/21
Chihuahua
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.
P8/21
Bichon frisé
Tik tjuvparad. UKK noterar att uppfödaren haft tidigare ärende då en kullregistrering
skickats in efter kullen uppnått 5 månaders ålder, vid det tillfället beslutades det att då
det var är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att
godta den inkomna förklaringen samt att upplysa om att upprepad förseelse medför
disciplinär prövning. Efter granskning av ärendet övervägde UKK 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 beslutade även att
skicka ett informationsbrev med SKK:s grundregler till hanhundsägaren.
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§ 37 Ögonärenden
Ö1/21
Border collie
Tik som parats utan giltigt ögonlysningsintyg. SKK tillskriver medlemmen som
registrerat kullen, svarsskrivelse inkommer från den person som äger tiken. I skrivelsen
anger ägaren att tiken lånats ut och att ägaren då inte uppmärksammat att tikens
tidigare intyg löpt ut. UKK anser efter granskning av svaret är att ägaren anlitat en
bulvan som registrerat kullen. UKK beslutade att anmäla ägaren samt den medlem
som registrerat kullen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Ö2/21
Papillon
Uppfödare skickat in kullregistrering efter att kullen fyllt 5 månader sent samt att det
saknas ögonresultat för tiken utfärdat innan parning. I skrivelse anger uppfödaren att
anledningen till den sena registreringen var att denna var osäker på valparnas slutliga
öronställning och därmed vilken variant de skulle registreras som. SKK har frågat extra
gällande anledningen till att det inte fanns något ögonlysningsintyg utan att få svar
från uppfödaren. 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.
Ö3/21
Amerikansk cockerspaniel
Uppfödare som har två kullar där det saknas aktuellt ögonlysningsintyg på båda
tikarna, i det ena fallet anger uppfödaren att denna trodde att tiken blivit ögonlyst och
i det andra att tiken blivit tjuvparad. UKK noterar att uppfödaren haft ärende hos
kommittén 2018 då en tik också var tjuvparad. UKK beslutade att anmäla uppfödaren
till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Ö4/21
Amerikansk cocker spaniel
Tik som saknar aktuellt ögonlysningsintyg vid parningstillfället, enligt uppfödaren löpte
tiken tidigare än vanligt samt att det inte gick att få tag på ögonlysande veterinär innan
parning. UKK noterar att uppfödaren haft ärende hos kommittén 2020 då en tik som
saknade aktuellt ögonintyg var tjuvparad. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
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Ö5/21
Tibetansk spaniel
Uppfödare som anger att denna missuppfattat reglerna. UKK noterar att uppfödaren
haft ärende hos kommittén 2017 då en tik som saknade aktuellt ögonintyg var
tjuvparad. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.

§ 38 Hjärtärenden
Inga inkomna

§ 39 Grundregelärenden
Ung tik
G27/21
Malteser
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G28-29/21
Affenpinscher, Pudel
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna 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 uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G30/21
Fransk bulldogg
Uppfödare som anser att tiken är 18 mån vid parning, tiken är parad fyra dagar innan
hon fyller 18 månader. UKK konstaterar att tiken parats innan hon fyllt 18 månader
vilket är krav både enligt SKKs grundregler som lagstiftning. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
G31/21
Tax
Tik tjuvparad. UKK noterar att uppfödaren haft ärende 2020 också då gällande en tik
som parats innan sin 18 månadersdag, UKK informerade då uppfödaren om SKKs
regelverk samt att upprepad förseelse medför disciplinär prövning. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
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G32/21
Cao da serra da estrela
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.
G33/21
Tax
Tik tjuvparad. UKK noterar att uppfödaren haft tidigare ärende 2020 också gällande en
ung tik som blivit tjuvparad- uppfödaren upplystes då att upprepad förseelse medför
disciplinär prövning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
G34/21
Belgisk vallhund/laekenois
Tik under 18 månaders ålder som parats samt att tiken inte har genomgått MH innan
parning. Uppfödaren anger att man trodde att dispens fanns för parning (corona) samt
att man inte tänkte på tikens ålder vid parningen. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Täta kullar
G35-36/21
Mops, Chihuahua
Tik tjuvparad. UKK påpekade att uppfödarna 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 uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G37-41/21
Dansk/svensk gårdshund, Mops, Kleinspitz, Mittelspitz, , Bostonterrier
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.
G42/21
Leonberger
Uppfödare som missuppfattat regelverket. Kenneln har en pågående DN anmälan, UKK
beslutade att lägga till ärendet till anmälan.
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G43/21
Nederlandse kooikerhondje
Uppfödare som anger att tiken har oregelbundna löp, tiken parades därför på det löp
som kom närmast efter senaste kullen. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Tik över 7 år ej tidigare kull
G44-45/21
Dansk-svensk gårdshund, Golden retriever
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G46/21
Jämthund
Tik som medlemmen enligt skrivelse försökt få dräktig i flera år, av olika orsaker har
detta inte lyckats. UKK noterar att det även saknades HD resultat innan parning på
både hane som tik förutom att tiken parats för första gången efter sin 7 års dag. UKK
anser det anmärkningsvärt att avel planerats så länge men att medlemmen inte under
denna tid undersökt vilka regler som gäller vid avel. Regeln gällande ålder vid
avelsdebut är angivna av djurskyddsskäl. Uppfödaren informeras härmed om SKK:s
grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom
upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad
G47-49/21
Bichon frisé, Bichon havanaise, lagotto romagnolo
Tik tjuvparad. UKK påpekade att uppfödarna 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 uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G50/21
Kleiner münsterländer
Uppfödaren har missuppfattat 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.

SKK/UKK nr 2 2021
2021-04-22
Sida 14/18

Tik över 7 år täta kullar
G51/21
Dvärgschnauzer
Uppfödaren har missuppfattat 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.
G52/21
Shetland sheepdog
Uppfödaren har missuppfattat regelverket. UKK noterar att uppfödaren haft tidigare
ärende 2018 gällande ung tik uppfödaren upplystes då om att upprepad förseelse
medför disciplinär prövning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
MH inte utfört innan parning
G53/21
Tysk schäferhund
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G54/21
Australian shepherd
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.
Nära släkt
G55/21
Welsh corgi cardigan
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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§ 40 Registreringsärenden
R10/21
Labrador retriever
Kull som är äldre än 5 mån vid registrering, enligt uppfödaren sker det sena
inskickandet på grund av att tiken var inlånad från utlandet och att detta inneburit
språkliga förbistringar med ägaren till tiken samt att pandemin gjort att allt fördröjts.
UKK noterar detta samt att kullen numera är registrerad ärendet lades till
handlingarna utan vidare åtgärd.
R11/21
Yorkshireterrier
Kull efter hane utan korrekt testikelstatus samt att tiken prats vid en ålder under 18
månader, enligt ägaren är anledningen till kullen att tiken blivit tjuvparad. Efter
granskning av ärendet beslutade kommittén att ålägga kullen avelsspärr som inte kan
lyftas samt att informera uppfödaren om SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
R12/21
Tax
Uppfödare som skickat in importregistreringsansökningar för 14 hundar, SKK har fått
tillskickat sig annonser från kenneln som visar att flera av de hundarna som det är
inskickat importregistreringsansökningar för är till salu. Enligt uppfödaren har denne
inte tidigare sett annonsen utan den är utlagd av en person uppfödaren tidigare hade
ett förhållande med. Uppfödaren är väldigt aktiv inom jakt och behöver därför tillgång
till duktiga jakthundar. UKK noterar efter genomgång av ärendet att den person som
enligt uppfödaren lagt ut annonsen var delägare i kenneln vid det tillfället men har en
kort tid innan UKKs möte utträtt ur kenneln. I annonserna anges det att det endast är
den kvarvarande uppfödaren som ska kontaktas om man är intresserad av hundarna.
UKK beslutade att avslå importregistringsansökningarna för samtliga hundar samt att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler då
uppfödaren agerat återförsäljare.
R13/21
Samojedhund
Köpare som köpt två hundar av uppfödare som UKK tidigare beslutat att anmäla till
SKKs Disciplinnämnd då denne inte löst ut registreringsbevis för kull, köparen som köpt
hundar i denna kull önskar att dispens att själv få lösa ut registreringsbevisen för de två
hundar denna äger. Efter granskning av ansökan samt de köpeavtal som skickats med
beslutade UKK att bevilja dispens för köparen att själv lösa ut handlingarna för de
aktuella hundarna. UKK vill dock å det starkaste påtala att det är uppfödarens fulla
skyldighet att göra detta- i det nu aktuella fallet är dock uppfödaren redan anmäld till

SKK/UKK nr 2 2021
2021-04-22
Sida 16/18

Disciplinnämnden för att inte löst ut kullens handlingar. UKK anser även att köparen
inte ska behöva lida skada för fel begångna av uppfödaren.
R14/21
Wachtelhund, Tax, slovensky kopov, gonzy polski
Medlem som under en tid importregistrerat en stor mängd hundar, flera av hundarna
byter därefter ägare. SKKs registreringsavdelning har informerat medlemmen om att
det kan strida mot SKKs regelverk att göra detta då man kan klassas som återförsäljare
men trots detta fortsätter medlemmen att importera hundar. efter granskning av
handlingarna beslutade UKK att avslå importregistreringsansökningarna samt att
anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler då
denne agerat återförsäljare trots kunskap om regelverket.

§ 41 Bordlagda ärenden
U16/21
UKK konstaterar att ha begärda handlingar inkommit till SKK. Ärendet lades därefter
till handlingarna utan vidare åtgärd.

§ 42 Andra kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Förelåg rapport från KUS gällande den uppfödarundersökning kommittén gjort. UKK
tackar för informationen samt finner resultatet av undersökningen mycket intressantspeciellt att uppfödarna har positiva åsikter om kennelkonsulenterna och noterar
glädjande uppfödarnas positiva inställningar och åsikter om
kennelkonsulentverksamheten. Kommittén lade därefter rapporten till handlingarna
utan vidare åtgärd.
Förelåg protokollsutdrag från KSS 1/2021 §9 gällande samsyn inom SKK i arbetet att
motverka exteriöra överdrifter. UKK konstaterar inledningsvis att frågan inte berör
kommitténs ansvarsområde i sig, dock görs en kortare information i den utbildning
SKKs kennelkonsulenter får gällande SKKs arbete i frågan. UKKs ansvarsområde är den
själva praktiska hundhållningen. Kommittén lade därefter protokollsutdraget till
handlingarna utan vidare åtgärd.
Förelåg protokollsutdrag från CS §21 gällande överklagan på UKK beslut, CS avslog
överklagan. Kommittén noterar CS beslut.
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§ 43 DN beslut samt återkallade ärenden
R41/20 UKK noterar att uppfödaren nu löst ut handlingarna. UKK beslutade därmed
att dra anmälan till SKKs Disciplinnämnd.
Kommittén noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut.

§ 44 Motioner
UKK har mottagit fem motioner från CS för kommitténs utlåtande, kommittén gick
igenom motionerna samt beslutade vad man ska svara gällande dessa. Kommitténs
utlåtanden skickas därefter till CS.

§ 45 UKKs nyhetsbrev
Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet.

§ 46
Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan
protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats och/eller i
Hundsport Special. UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med
justerat protokoll.

§ 47 Nästa möte
21 juni, via onlinemöte.

§ 48 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde
avslutat.
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Vid protokollet:
Helena Sirén

Jörgen Oinonen
Ordförande

Ann-Charlotte Hillberger
Ledamot

Protokollet ovan redovisar vad som har avhandlats vid mötet. SKKs Centralstyrelse har
möjlighet att ändra eller ompröva beslut fattade av Uppfödar- och
kennelkonsulentkommittén.

