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SKK/KUS nr 5-2020
2020-09-16
§ 54 - 65

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för
Uppfödarsamverkan 16 september 2020.

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

Adjungerade:
Ulf Uddman, Åsa Lindholm (journalistisk bevakning)

Protokoll:
Anna Ackenäs

§ 54

Sammanträdet öppnas

Bo Skalin hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 55

Val av justerare

Monica Stavenborn utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 56

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
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§ 57

Bordlagda ärenden

a) § 11 Brist på uppfödare gör att import och pris ökar, vi måste göra det enklare
för uppfödare
KUS har lagt fram ett önskemål om att införa en ”Uppfödartelefon” i samarbete
med Agria.
För tillfället finns det ingen finansiering för detta då Agria nu satsar på sin egen
veterinärapp. Kommittén konstaterar att projektet inte är genomförbart på
grund av att projektet inte går att finansiera.

Kommittén beslutade att undersöka andra finansieringsmöjligheter.
b) § 12 Framtidsarbete för KUS
KUS har gett i uppdrag åt Ulf Uddman att undersöka möjligheten att förlänga
besiktningsprotokollets giltighetstid från 7 dagar till 10 dagar.
Kommittén beslutade att punkten ska vara fortsatt bordlagd.
Konsumentköplagen håller på att ses över vad det gäller lagstiftningen av
försäljningen av levande djur. Där kan detta komma att påverkas.

§ 58

Information från ordföranden

Nästa möte den 3 november 2020 kommer vi att ses på kansliet, den som önskar kan
delta digitalt.
KUS kommer att bjuda in Diana Redeker till mötet. Hon ska prata om vilka långsiktiga
kostnadseffektiva strategier inom media och kommunikation som kan användas för att
på lång sikt öka försäljningen av ras hundar i Sverige. Personal från
marknadsavdelningen ska även bjudas in.

§ 59

Information från sekreteraren

KUS tog del av mejl från Anna Rexlinger och Anna Uthorn.
KUS tackade för informationen och lade den till handlingarna.
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§ 60

Information från ledamöterna

Jeanett Lemmeke och Eva Eriksson
På förra mötet fick Jeanette Lemmeke och Eva Eriksson i uppdrag av kommittén att
undersöka övriga länders valpförmedlingssidor. De hade tittat på Norge, Finland och
Danmark. Deras sidor var ganska lika SKKs.
Kommittén tackade för informationen.
Ulf Uddman
a) Informerade om att det planeras för en hund och katt studie via Novus.
Förutom frågor som vi har för att följa olika trender ska vi försöka fånga hur
husdjursköp i Coronatider har påverkat efterfrågan och för att få veta om det
kommer fortsätta att öka eller om det kommer stanna av.
b) Informerade om att CS inte går på AKs linje vad det gäller grundregeländringen
om inavel. CS har gett kansliet i uppdrag att utreda vad anledningen till inaveln
i de fall som finns är. De kommer primärt att titta på kullar med en inavelsgrad
över 12,5%.
c) SKK analyserar just nu förslaget från utredningen som Regeringen tillsatte
angående Konsumentköplagen, vad det gäller handel med levande djur.
Förslaget presenterades den 1 september 2020. SKK väntar på att få remissen
och kommer då att svara på den och komma med en del förslag till ändringar.
SKK har fått remissen efter mötet och med en kort remisstid med svar till
början av november. Sekr. anm.
d) Agria har köpt upp Vethem och har startat Agria Vårdguide. Det är en
veterinärvårdsapp som är gratis för de som har sina djur försäkrade i Agria. SKK
undersöker just nu om Länsklubbsmedlemmar, medlemmar i övriga klubbar
med samarbetsavtal med Agria och de som inte har en försäkring i Agria får
tillgång till tjänsten med rabatterat pris.
e) Jordbruksverkets marknadsandel för ägarregistrering är oförändrad under
Corona. Både SKK och Jordbruksverket ligger lika i registreringökning.
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f) Tyskland, Frankrike och Finland ser just nu över sin lagstiftning att skärpa sina
regler vad det gäller avel och försäljning av bland annat brachycefala raser.
KUS noterade informationen

§ 61

Enkät nr 1

Den första enkäten är genomförd. Den skickades ut till närmare 10500 uppfödare som
har haft en kull under de senaste fem åren. 2334 uppfödare svarade på enkäten. I stort
sett är alla nöjda med våra regler och avtal men en liten del tycker att de är lite
krångliga.
Därför kommer kommittén lämna följande förslag till berörda kommittéer:
a) Ändring i avtal
Kommittén kommer att ge förslag till ändringar i fodervärdsavtalet och köpeavtalet
med bibehållen avelsrätt så att de gäller fram till hunden är sju (7) år oavsett vid vilken
ålder hunden sätts ut på foder eller säljs med bibehållen avelsrätt.
Kommittén beslutade att lämna förslaget till UKK.
b) Förtydligande av grundregler
KUS sekreterare kommer tillsammans med UKKs sekreterare göra en genomgång av
grundreglerna för att se om man kan formulera skrivningen av de olika paragraferna
tydligare så det blir lätt att göra rätt.
c) Månadens grundregel
Kommittén kommer att göra nyhetsbrev en gång i månaden då vi kommer gå igenom
”månadens grundregel” och förklara regeln och även ge exempel på när den tillämpas.
d) Enkelt att se din ras registreringsregler
Kommittén har önskemål om att kunna samla alla registreringsregler för respektive ras
på en egen sida på hemsidan. Ett förslag till ”Nya hemsidan”.
Kommittén beslutade att lämna förslaget till marknadsavdelningen.
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e) Avel med hane boende utomlands
Om en ras har ett hälsoprogram och man parar med hane boende utomlands så
föreslås att hanens hemlands regler och intyg ska gälla. Detta under förutsättning att
intyget är godkänt av hemlandets kennelklubb (och är en FCI godkänd klubb). Det
innebär att kraven inte behöver överensstämma med Sveriges regler utan att det
räcker med känd status.
Kommittén beslutade att lämna förslaget till SKKs Centralstyrelse.
f) Digitala uppfödarmöten
Kommittén kommer att undersöka möjligheten att göra digitala uppfödarmöten.
Kommittén uppdrog till KUS sekreterare, Ulf Uddman och Åsa Lindholm att ta fram
förslag på hur dessa möten kan ske.
Nu förbereder kommittén för enkät nr 2 som kommer att handla om SKKs tjänster till
exempel köpahund.se, Hundsport Special och kennelkonsulenterna.

§ 63

Veckans ras

Kommittén kommer att presentera veckans ras inom kort på köpahund.se
Facebooksida och hemsida. Det kommer vara korta positiva presentationer av rasen
där hundägare själva uppmanas att dela med sig av bilder på sina hundar av den
aktuella rasen. Vi kommer även gå ut till berörd rasklubb och informera om att deras
ras kommer att presenteras så de kan få chansen att marknadsföra sin ras lite extra
den veckan.
Syftet med detta är att vi vill visa våra renrasiga hundar i en positiv anda. Vi kommer
att fokusera på att i första hand visa de raser som man just nu blandar med pudel och
även de raser som liknar blandningarna som just nu är populära.

§ 64

Nästa möte

Kommitténs nästa möte är den 3 november 2020.

§ 65

Sammanträdets avslutande

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

Anna Ackenäs

Justeras:

Bo Skalin

Justeras:

Monica Stavenborn

Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

