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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
Uppfödarsamverkan 2020-02-18. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 
Bo Skalin, ordf. Thommy Sundell, Monica Stavenborn, Patrik Cederlöf, Jeanett 
Lemmeke, Eva Eriksson 

 

Adjungerade: 
Ulf Uddman 
Stephanie Rankovic (§ 10) 
Helena Nyberg (§ 10) 

 

Protokoll: 
Anna Ackenäs 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Bo Skalin hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.  
 
§ 2 Val av Justerare 
Patrik Cederlöf utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
- 
 
§ 5 Information från ordföranden 
Ordföranden gick igenom delegeringsordningen med kommittén och beslutade att 
börja att arbeta med enkäten till uppfödarna. 
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§ 6 Information från sekreteraren 

a) Sekreteraren informerade om utbetalning om arvode och reseräkningen. 
b) Information från Ulf om ägarregistret på katt och SKK miljöpolicy 
c) KUS har fått en inbjudan om att delta på något av UKKs möten, kommittén 

beslöt att närvara på UKKs möte den 17 juni 2020. 
 
§ 7 Information från ledamöterna 
 - 
 
§ 8 Uppfödarenkät 
Kommittén kommer att genomföra en frågeenkät till alla uppfödare i landet. I enkäten 
kommer uppfödarna få lämna sina önskemål om vad kommittén ska jobba med för att 
förbättra och förenkla för uppfödarna i deras arbete att föda upp hundar. Enkäten 
kommer att gå ut till uppfödarna i slutat av Maj 2020. 
 
§ 9 Köpa Svenskt – kampanj 
Kommittén diskuterade vikten av att köpa en hund som är registrerad i SKK och att det 
ska stå för en svensk kvalitet och trygghet. Kommittén uppdrog åt Ulf att undersöka 
med marknadsavdelningen att göra en kampanj, tex  ”Du vet vad du får-tryggt hund 
köp”. 
 
§ 10 Information om köpahund.se 
Stephanie och Helena informerade om vad som har gjorts och även framtidsplanerna 
för köpahund.se. 
 
§ 11 Brist på uppfödare gör att import och pris ökar, vi måste göra det enklare för 
uppfödare 
Kommittén diskuterade om att det behövs göras en uppfödarrekrytering bland vissa 
raser. Kommittén beslöt att bordlägga denna punkt till nästa möte och uppdrog åt 
sekreteraren att ta fram statistik på medelåldern på uppfödare i de två största raserna 
i varje rasgrupp.  
 
§ 12 Framtidsarbete för KUS 
Kommittén kommer att se över SKKs grundregler och registreringsregler för att se om 
man kan förenkla och förnya reglerna tex. ändra så att veterinärintyget som är gjort vid 
veterinärbesiktningen är gilltigt i 10 dagar istället för 7 dagar. Kommittén uppdrog till 
Patrik och Jeanett att se över grundreglerna, Eva och Thommy uppdrogs att se över de 
allmänna registreringsreglerna och Bo och Monica uppdrogs att se över regler för ej 
svenskfödd hund och artificiell insemination (AI).  
 
 
 



  

SKK/KUS nr 1-2020 
2020-02-18 

Sida 3/3 
 
 

 
§ 13 Samarbete med försäljningssidor 
SKK har träffat några representanter från några av de nya valpförsäljningssidorna som 
etablerades under 2019 och har efter detta avböjt ett närmare samarbete med dem. 
SKK har dock gett råd till texter och bilder för att hjälpa respektive sajt att så långt som 
möjligt att ha korrekt information samt att bilder stämmer överens med vilken ras det 
är. Sedan en längre tid tillbaka har SKK haft ett mera utvecklat samarbete med Blocket, 
och har även annonserat på deras sidor då denna sajt är marknadens största. 
 
§ 14 Ekonomi 
- 
 
§ 15 Nästa sammanträde 
Kommittén kommer att ha möte den 1 april 2020, den 5 maj 2020, den 17 juni 2020 
(delar tillsammans med UKK), den 16 september 2020 och den 3 november 2020. 
Mötena kommer att vara på SKKs kansli om inget annat anges.  
 
 
§ 16 Sammanträdets avslutande 
Kommitténs ordförande Bo Skalin tackar kommittén och avslutar mötet. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Anna Ackenäs 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Bo Skalin, ordförande 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Patrik Cederlöf 
 
 
 


