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SKK/KUS nr 4-2020
2020-06-17
§ 43 - 53

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

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Bo Skalin, ordf. Tommy Sundell, Monica Stavenborn, Eva Eriksson, Jeanett Lemmeke

Adjungerade:
Ulf Uddman

Anmält förhinder:
Patrik Cederlöf

Protokoll:
Anna Ackenäs

§ 43

Sammanträdet öppnas

Bo Skalin hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 44

Val av justerare

Eva Eriksson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 45

Fast ställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
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§ 46

Kommittén anslöt till UKKs digitala möte

KUS och UKK ska enligt de båda kommittéernas delegeringsordningar samverka med
varandra i syfte att SKKs regelverk ska vara så formulerade att "de ska vara lätt att göra
rätt". KUS ledamöterna kopplade upp till UKK mötet. De båda ordförandena gjorde en
kort presentation av de båda kommittéerna. Därefter diskuterades gemensamma
beröringspunkter samt hur kommittéerna skulle kunna ha utbyte av varandra samt hur
samverkan skulle kunna ske. Det beslutades som ett led i detta att Tommy Vestergren
från UKK ska delta vid ett lämpligt KUS möte för att visa statistik över de ärenden UKK
behandlat under de senaste åren.
KUS ledamöterna kopplade ner från UKK mötet.

§ 47

Bordlagda ärenden

Kommittén har två bordlagda ärenden som under rådande omständigheter skjuts lite
på framtiden.
a) Ulf Uddman har fått i uppdrag av kommittén att undersöka om möjligheten att
veterinärbesiktningsintyget ska vara giltigt i 10 dagar vid leverans av hund.
b) Ulf Uddman har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att tillsammans med
Agria ha en ”Uppfödartelefon”.

§ 48

Information från ordföranden

Efter mötet med UKK känns det positivt till ett samarbete mellan kommittéerna.

§ 49

Information från ledamöterna

a) Ulf Uddman
Valpregistreringen går upp med 10 % jämfört med maj 2019.
b) Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kommer att börja behandla tvister
rörande höga veterinärkostnader. Veterinärförbundet har en representant med
i ARN.
c) c) Regeringen har lämnat en öppning för att ändra i Konsumentköplagen vad
det gäller försäljning av djur. SKK samarbetar med LRF i denna fråga.
d) SKK har haft ett möte med Johan Hedin från Centerpartiet. Där diskuterades
olika motioner som ska lämnas in till höstriksdagen. Den handlar om att göra en
ändring i konsumentköplagen vad det gäller djursjukvård. Frågor som
diskuterades var hur försäljning av djur hanteras i konsumentköplagen,
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veterinärvård i konsumenttjänstlagen. Lagstiftning rörande smuggel av
hundvalpar samt den ojämna djurskyddstillsynen som idag finns mellan landets
länsstyrelser.
e) I samarbete mellan FirstVet och Folksam har man öppnat en
veterinärvårdsupplysning under arbetsnamnet 2288, som anspelar på 1177.
f) Holländska regeringen har inte godkänt de hälsoprogram som Holländska
Kennelklubben lämnat förslag på för 12 raser. Förslagen gäller hur man ska
komma tillrätta med berörda brachycefala rasers problem med bl.a. andning
och temperaturreglering. Beslutet har resulterat i en omfattande diskussion i
sociala media världen över.
KUS noterade informationen.
Eva Eriksson
Eva Eriksson informerade om ett lyckat arrangemang som Södemanlands Kennelklubb
har haft. De har arrangerat olika kvällar där allmänheten kan komma och träffa hundar
från olika rasgrupper. Ett mycket bra arrangemang för att nå ut till hundspekulanter.
KUS noterade informationen.
Jeanett Lemmeke
Ett förslag att få ställa sina frågor till uppfödare är att ha en frågestund på Facebook på
samma sätt som ”Snacka med SKK”. Sekreteraren kontaktar Lotta Skoog för att se om
kommittén kan få vara med en kväll.
KUS noterade informationen.

§ 50

Uppfödarenkät

Kommittén diskuterar inledningsvis om utslaget av enkäten som skickats ut till ca 450
uppfödare. KUS kommer under juni månad att skicka ut till en större grupp och sedan
sammanställa alla svar.
Kommittén börjar redan nu att förbereda nästa enkät som kommer ut under hösten.

§ 51

Blandras/rashund – hälsa

Alla är överens om att organisationen/KUS måste bli bättre på att marknadsföra
rashundar på ett bättre sätt. KUS ska fokusera på att ta fram det som är bra i varje ras
istället för att bara fokusera på det som är dåligt.
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KUS beslutade uppdra till Eva Eriksson och Jeanett Lemmeke att se hur olika
valpförmedlingssajter i världen marknadsför sig.

Kommittén har som önskemål att få presentera en ras varannan dag på SKKs hemsida,
Facebooksida, Instagram och Köpahund.se. Där ska rasens positiva egenskaper tas
fram plus att ägare av den aktuella rasen ska lägga ut en bild och berätta om just sin
hund.
KUS beslutade uppdra till sekreteraren att kontakta SKKs marknadsavdelning för att
undersöka om detta är genomförbart.
KUS vill även få resurser till att utveckla marknadsmaterial för alla raser.
KUS skickar en önskan till AK att göra Rasspecifika Avelsstrategier, RAS, mer positivt.
Ett förslag kan vara att klubbarna även ska lyfta fram rasens förtjänster inte bara det
negativa.

§ 52

Nästa möte

Kommitténs nästa möte är den 16 september 2020.

§ 53

Sammanträdets avslutande

Kommitténs ordförande, Bo Skalin, tackar kommittén och avslutar mötet.
Vid protokollet:

Anna Ackenäs

Justeras:

Bo Skalin
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Justeras:

Eva Eriksson

