SKK / UKK nr 1-2009
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté lördagen den 17 januari 2009 på Thoresta Herrgård, Bro
Närvarande: Ionie Oskarson (ordf.), Kent Andersson, Ann-Charlotte Hillberger, Kjell Lindström,
Bengt Persson, Gunilla Skoglund och Margareta Sundqvist
Adjungerade: Ulf Uddman, Åsa Lindholm (§ 9-23) och Margareta Thyr
Vid protokollet: Christina Nilsson

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla varmt välkomna till årets första möte som därefter förklarades öppnat.
§ 2 Val av justerare
Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 3 Föregående protokoll
UKK5/08, 2008-11-07—08
Protokollet lades med ett godkännande till handlingarna.
§ 4 Information från ordföranden
Resultatrapporten gicks igenom.
§ 5 Information från SKKs VD
Ulf Uddman informerade om att:
- tidningen Jakt & Jägare kommer att publicera en artikel om SKKs regelverk. I artikeln belyses
bl.a. vikten av att för rasen nödvändiga undersökningar avseende HD, ögon etc. utförs före
parning.
- Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska se över den nya djurskyddslagen. SKK har
skriftligen meddelat Jordbruksdepartementet SKKs uppfattning om gällande djurskyddslag och de
författningar som utfärdats med stöd av lagen.
- SKK tagit fram en ny broschyr Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar rörande exteriöra
överdrifter hos rashundar. Broschyren har även översatts till engelska.
- SKK har fastställt en IT plan för 2009. Ulf redogjorde kort för vilka projekt som kommer att
prioriteras. Det som rör UKK är främst den prioritering som sker att utveckla SKKs valphänvisning.
- han i ett första möte med SKKs kommittésekreterare och SKKs marknadsavdelning diskuterat hur
informationsflödet kan förbättras dels inom SKK, dels ut mot medlemmarna. Förslag på olika
lösningar diskuterades och nya informationsrutiner kommer att prövas för utvärdering på
återkommande möten.

§ 6 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Konferensen för auktoriserade kennelkonsulenter genomfördes i god anda på Lejondals Slott i
november 2008. Drygt 80 konsulenter deltog och samtliga ledamöter från UKK närvarade.

2009 års regionträffar för auktoriserade konsulenter samt elever kommer att hållas:
7 februari i Hässleholm. Leds av Ionie Oskarson och Kent Andersson
28 februari i Umeå. Leds av Kjell Lindström och Bengt Persson
7 mars i Göteborg. Leds av Ionie Oskarssson och Kent Andersson
7 mars i Örebro. Leds av Gunilla Skoglund och Margareta Thyr
14 mars i Stockholm. Leds av Ann-Charlotte Hillberger och Margareta Sundqvist
Inkommen skrivelse angående bl.a. personalens arbetsförhållanden på hundpensionat.
UKK konstaterade att frågan ligger utanför SKKs ansvarsområde. I dessa fall måste man förlita sig
på samhällets kontroll.
I en kommande samverkan med Länsstyrelserna kring tillsynsfrågan av verksamheten rörande
sällskapsdjur kommer SKK att yrka på att Länsstyrelserna tar ansvar för pensionaten - med
återrapportering till SKK.
SKK rekommenderar dock att hundägare/konsument vid inackordering frågar efter det
standardavtal för pensionat som SKK tagit fram.
Med tanke på framtida samverkan mellan SKK och Länsstyrelserna uppdrog UKK till Ulf Uddman
och Kent Andersson att fortsätta den dialog som påbörjats med ordföranden för Länsveterinärernas
förening.
Inkommen skrivelse från kennelkonsulenter
Vid besök hos en uppfödare släpptes en hund in i det rum där konsulenterna vistades. Hunden
hade vid ett tidigare besök markerat mot dem varför de nu upplevde hela situationen som hotfull
och provokativ. Hunden ifråga gjorde också ett utfall mot en av konsulenterna men fångades upp
av uppfödaren.
UKK uttalade att det här är ett helt oacceptabelt beteende från uppfödarens sida.
UKK ser mycket allvarligt på alla former av hot mot SKKs kennelkonsulenter.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Delägarskapsavtal
SKKs kennelkonsulenter stöter ofta på olika former av ”delägarskapsavtal” och undrar vad som
gäller.
UKK uttalade att parterna vid delägarskap ska vara likvärdiga (tex. två uppfödare) samt dela lika
på inkomster/rättigheter och utgifter/skyldigheter.
Avtal där en part tar intäkterna medan den andra står för kostnaderna eller att någon part ensidigt
behåller avelsrätten klassar SKK som ett förtäckt fodervärdsavtal.
Det är inte acceptabelt att det finns någon ojämnhet mellan parterna och de uppfödare som
upprättar den formen av avtal riskerar att anmälas till SKKs Disciplinnämnd.
Inkommen skrivelse från kennelkonsulent
UKK konstaterade att skrivelsen inte innehåller några nya fakta i ärendet varför UKKs tidigare
beslut kvarstår.
UKK lade därmed skrivelsen till handlingarna utan ytterligare åtgärd.

§ 7 Information från sekreteraren
Det informationsbrev om SKKs grundregler som bifogas registreringsbevisen har uppdaterats enligt

de nya reglerna.
Dispens att leverera valp tidigare än åtta veckor ska numera sökas hos Jordbruksverket.
Handläggningstiden är ca fyra veckor.
UKK beslutade att SKKs nuvarande rutiner kvarstår. Dispens från SKKs regler beviljas enligt
delegation av UKKs sekreterare. Uppfödare som beviljas dispens måste dock upplysas om lagen
och Jordbruksverkets rutiner.
Ulf Uddman uttalade att detta är en av de detaljfrågor i Jordbruksverkets föreskrifter där SKK
kommer att yrka på en ändring.
UKKs ärendestatistik gicks igenom. 2008 behandlade kommittén 426 ärenden där uppfödare brutit
mot SKKs regelverk. Under 2008 registrerades det 12 068 valpkullar samt ca. 2500 importer. UKK
är självfallet inte nöjda med ärendeinflödet till kommittén men konstaterade att det procentuellt
sett ändå är en godtagbar siffra.
Inkommen fråga från Anne Skogh angående rutiner då uppfödare inte följer Juridiska avdelningens
rekommendation.
UKK uppdrog till Ulf Uddman att se över frågan och återkomma till kommittén med ett förslag.

§ 8 Uppfödarärenden
U1/09
Ärende rörande en uppfödare som i en bilaga till fodervärdsavtalet bl.a. angivit att endast en valp
inte räknas som kull, innebärandes att uppfödaren i det läget skulle ha rätt till ytterligare en kull.
Med hänsyn till uppfödarens förklaring samt till att det är flera år sedan avtalet tecknades
beslutade UKK att den här gången låta det stanna vid ett skarpt påpekande om att ändringar i
SKKs avtal inte är tillåtna. Den här typen av ändringar leder vanligtvis till en anmälan till SKKs
Disciplinnämnd. Uppfödaren uppmanas därför att omgående upprätta ett korrekt avtal samt
fortsättningsvis följa SKKs regler.
U2/09
Ärende rörande en uppfödare som har haft två tjuvparningar vilka dels resulterade i en kull
renrasiga valpar, dels en kull blandrasvalpar. Samtliga valpar har sålts oregistrerade.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U3/09
Ärende rörande uppfödare som vid veterinärundersökning rekommenderades att undersöka sin tik
hos en hjärtspecialist då ett medfött hjärtfel på tiken kunde misstänkas. Uppfödarna har trots detta
valt att para tiken utan att undersökningen utförts. Uppfödarna har dessutom raderat veterinärens
notering om ev. hjärtfel i det intyg de visat för ägarna till den hane som parade tiken.
UKK beslutade att anmäla uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödarna beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U4/09
I skrivelse till SKK påstås att en uppfödare har angett fel hane vid registrering av en kull valpar.
Uppfödaren har bemött det som påstås.
UKK beslutade att en härstamningskontroll ska utföras på tik, hanar och samtliga valpar. Besked
om att proverna är tagna ska vara SKK tillhanda senast den 31 mars.
Ärendet bordlades.

U5/09
Ärende rörande en uppfödare som har angett fel hane som far vid registrering av flera valpkullar.
Förfarandet upptäcktes av den person som äger den aktuelle hanen. Uppfödaren har vid
kennelkonsulentbesök vidimerat uppgifterna samt lämnat korrekta uppgifter angående
parningarna. Registreringsuppgifterna har ändrats enligt i konsulentprotokollet gjorda
korrigeringar.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U6/09
UKK beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på kennelkonsulentbesök.
U7/09
I skrivelse till SKK anförs att en uppfödare brutit mot SKKs regler på flera punkter. Bl.a. har
valpköparna inte fått sina registreringsbevis och köpeavtal har inte upprättats.
Uppfödaren har inte svarat på SKKs skrivelse.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U8/09
Ärende som bl.a. rör en ekonomiskt tvist mellan två uppfödare. SKK Juridiska avdelning har
behandlat ärendet och lämnat en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Ärendet kommer även
att behandlas i Tingsrätt.
En part har begärt att SKK avelsspärrar den tik tvisten gäller.
UKK konstaterade att någon spärr inte kan läggas eftersom även äganderätten till tiken ska
behandlas i rätten.
Avtalsfrågan i ärendet har behandlats av SKKs Disciplinnämnd.
Med hänvisning till ovanstående beslutade UKK att lägga ärendet till handlingarna utan åtgärd.
U9/09
Ärende som i botten rör en ekonomisk tvist mellan två uppfödare.
UKK beslutade att lägga ärendet till handlingarna utan åtgärd. Parterna hänvisas till en civil process
i domstol.
U10/09
UKK beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på kennelkonsulentbesök.
U11/09
Ärende rörande uppfödare som dels sålt en kull blandrasvalpar, dels parat sina pudlar före DNAtest.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U12/09
UKK beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på ytterligare utredning.
U13/09
Ärende rörande en uppfödare som har valt att para sin tik trots notering i
ögonundersökningsintyget om att uppföljning avseende PRA skulle utföras.

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Tiken har efter parning ögonundersökts utan anmärkning varför UKK beslutade att avelsspärren på
valparna ska släppas.
U38/09
En uppfödare som behandlades på UKK 4/08 har reagerat kraftigt på UKKs formulering i
protokollet. Hon anser att hennes renommé skadats och kräver nu att formuleringen ändras.
UKK konstaterade att några nya fakta inte lagts fram i ärendet varför tidigare beslut och
formulering kvarstår.
U57/09
Ärende rörande en uppfödare som i sitt företag förmedlar hundar från utlandet till svenska köpare.
UKK konstaterade att det rör sig om kommersiell återförsäljning.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U53/08
PÅ UKK 5/08 behandlades ett ärende rörande en tvist om en hund samt om vad som muntligt
avtalats mellan parterna.
UKK lade ärendet till handlingarna utan åtgärd. Ett ombud för den ena parten begär nu att beslutet
omprövas.
UKK konstaterade att det i skrivelsen från ombudet inte framförs något nytt i sak. Det är således
fortfarande en ord mot ord situation om vad som ursprungligen avtalats, varför skrivelsen inte
föranleder någon ytterligare åtgärd från kommittén.
UKK påpekade dock att uppfödarna, med tanke på den tid som hunden varit utlånad/överlåten,
borde ha upprättat någon form av avtal. UKK förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer SKKs
regler.

§ 9 HD-ärenden
HD-röntgen på tik hane eller båda har utförts efter parning.
HD1-14/09
Jämthund, maremmano abruzzese, rottweiler, rottweiler, jämthund, jämthund, border collie,
strävhårig vorsteh, hamiltonstövare, slovenský kopov, gråhund, jämthund, golden retriever,
leonberger
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKKs
grundregler/registreringsbestämmelser. UKK förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
HD15/09, 16/09, 17/09 samt 21/09
Golden retriever, border collie, newfoundlandshund samt dogo argentino
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.

HD18/09 samt 19/09
Jämthund respektive slovenský kopov
UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna och lade därmed dessa ärenden till
handlingarna utan åtgärd.
HD20/09
Rottweiler
Tik och hane är röntgade före parning. Båda med resultat HD grad C.
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.

§ 10 G-ärenden
G1/09 – G5/09
Uppfödarna har inte bifogat veterinärintyg för tik över 7 år. De har dock på anmaning sänt in intyg
u.a. utfärdat före parning varför UKK beslutade att lägga dessa ärenden till handlingarna utan
åtgärd.
Tikar som inte har erhållit erforderlig vila mellan sina kullar
G6/09, G11/09 samt G23/09
Chihuahua, cane corso, jämthund
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.
G7/09
Inget brott mot reglerna föreligger. Ärendet utgår.
G8/09, 9/09, 10/09 samt 24/09
Shetland sheepdog, bichon frisé, papillon samt staffordshire bullterrier
UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna.
UKK påpekade dock vikten av att uppfödarna fortsättningsvis är mer noggranna samt håller sig
ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G25/09
Chihuahua
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Tikar som har parats för första gången efter fyllda 7 år
G12/09 samt 14/09
Schillerstövare respektive jämthund
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.
G13/09 samt 16/09
Tysk jaktterrier samt hamiltonstövare
UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna och lade därmed dessa ärenden till
handlingarna utan åtgärd.
G15/09
Jämthund
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis håller sig ajour med gällande regler
eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Nära släktskap
G17/09
Engelsk bulldogg. Far - dotter
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
G18/09 samt 19/09
Griffon belge far – dotter samt chinese crested dog far – dotter
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.
G20/09
UKK beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på kennelkonsulentbesök.
Parning av två grava dysplaster
G21/09
American staffordshire terrier. Tik och hane har HD-grad D
En anmälan till SKKs Disciplinnämnd övervägdes. UKK beslutade dock att låta det stanna vid ett
skarpt påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
MH har utförts efter parning
G22/09
Belgisk vallhund/tervueren
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.

§ 11 Ögon-ärenden
Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö1 – 4/09
Lhasa apso, portugisisk vattenhund, tibetansk spaniel samt tax
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKKs
grundregler/registreringsbestämmelser. UKK förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Ö5/09
Tax
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen och lade därmed ärendet till handlingarna utan
åtgärd.
Ö6/09, 7/09, 8/09 samt 12/09
Papillon, tax, wachtelhund, shetland sheepdog
UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna.
UKK påpekade dock vikten av att uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis är mer noggranna
samt håller sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Ö9/09 samt 11/09
Papillon, shetland sheepdog
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.
Ö10/09
Tax
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

§ 12 Registreringsärenden
R1/09 Inkommen skrivelse från Svenska Vallhundklubben ang. inlånade tikar för avel
Ärendet har behandlats av SKK/AK under dagen. UKK tog del av AKs beslut och ställer sig bakom
detsamma varpå ärendet lades till handlingarna.
R2/09
I skrivelse till SKK har framförts att en kvinna har lurats att skriva under registreringshandlingar
för två valpkullar och att hon därför omgående måste tas bort som uppfödare av dessa valpar. SKK
har, trots flera påstötningar, inte fått besked om vem som i sådana fall är den verklige uppfödaren.
UKK beslutade att nuvarande uppgifter kvarstår tills SKK fått den efterfrågade informationen –
innebärande att kvinnan ifråga i nuläget således är ansvarig för kullarna gentemot valpköparna.
UKK beslöt att informera Disciplinnämnden om fallet eftersom den person som äger modertiken till
de två kullarna har uteslutits ur SKK.

§ 13 Dispensansökningar

D1/09
Ansökan om att få bibehålla avelsrätten på en importerad hanhund utplacerad hos fodervärd tills
hunden uppnått 10 års ålder. Fodervärden har gett sitt godkännande.
UKK beslutade att medge dispens.
D2/09
Ansökan om dispens för registrering av oregistrerad rasren hund.
UKK beslutade att avslå dispens. Möjlighet att tävla finns genom att ansöka till SKK om
tävlingslicens.
D3/09 samt D4/09
Utgår – överförda till SKK/AK

§ 14 Bordlagda ärenden
G143/08
Ärende som bordlades på UKK 5/08 i avvaktan på ytterligare utredning.
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann eftersom upprepad
förseelse medför disciplinär prövning.
Ärendet lades därmed till handlingarna.
U48/08
Ärende som bordlades i avvaktan på förnyat konsulentbesök som nu har utförts.
UKK påpekade att den som står som innehavare av ett kennelnamn är den som ansvarar fullt ut för
verksamheten. Sköter någon annan familjemedlem någon eller alla delar ska vederbörande söka
inträde i kenneln.
UKK förutsätter att så sker i det aktuella fallet alternativt att kennelnamnsinnehavaren från och
med nu aktivt sköter sin kennel.
Ärendet lades därmed till handlingarna.
U34/08
En av UKK begärd härstamningskontroll har ännu inte utförts trots att tidsfristen gick ut i
november 2008.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
En informationsspärr läggs på den aktuella kullen under utredningstiden. Utförs inte kontrollen
kommer nu angiven hane att tas bort från registreringen, innebärande att avkommorna endast får
en s.k. halv stamtavla.
U46/08
I till SKK inkommen skrivelse anges att en kull valpar har en genetiskt omöjlig färg med tanke på
föräldradjuren.
Uppfödaren har anfört att det föddes två kullar ungefär samtidigt på kenneln. Av misstag angavs
samma hane som far till båda kullarna vilket den verklige hanens ägare i det här fallet upptäckte
och reagerade på. Uppgifterna korrigerade då omedelbart.
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen och lade därmed ärendet till handlingarna.

§ 15 Övriga frågor
I inkommen skrivelse påtalas det att en uppfödare på sin hemsida skrivit att hon tagit en
promenad med valpar som ännu inte öppnat ögonen. Valparna bars i ryggsäck. I skrivelsen frågas
vad SKK anser om förfarandet.
UKK uttalade att det är direkt olämpligt och inte förenligt med god uppfödaretik att hantera så
små valpar på det sättet.
Skrivelse från AfBV:s rasutvecklingskommitté ang. avtalsbilaga
UKK uttalade att bilagan inte kan användas i formen av ett avtal som ska undertecknas. En klubb
kan lämna en rekommendation i avels och uppfödarfrågor, gärna kopplad till RAS, men det ska då
tydligt framgå att det handlar om en rekommendation där bör – inte skall – ska användas.
UKK vill därutöver uppmärksamma klubben på att en rekommendation som berör ekonomiska avtal
kan anses bryta mot Konkurrensverkets gällande förbud om kartellbildning och otillåten
prissamverkan.
Inkommen fråga om hanhundsägares ansvar att lämna information om hund som använts i avel.
UKK uttalade att man som uppfödare/hanhundsägare har en skyldighet att informera om allt man
vet om sin hund som har betydelse.
Då avses inte bara resultat registrerade centralt hos SKK utan även annan information gällande de
tilltänkta avelsdjurens hälsa och mentalitet. T.ex. oregistrerade resultat eller andra av djurägaren
kända uppgifter om hälsotillstånd.
Inkomna skrivelser från Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel
UKK uppdrog till sekreteraren att besvara den skrivelse som benämns arbetsmaterial och där ange
vilka åtgärder som UKK eller SKKs Disciplinnämnd har vidtagit mot uppfödare av rasen för brott
mot SKKs regler.
Beträffande protest mot kennelnamn beslutade UKK att den ska hanteras enligt gängse rutiner.
Protesten kommer att sändas till uppfödaren för ett yttrande.
UKK avvaktar detta yttrande. Ärendet bordlades.
Inkommen skrivelse från Spanska Kennelklubben
UKK uppdrog till Ulf Uddman att besvara skrivelsen.
Inkommen skrivelse från Elisabeth Selin
UKK uppdrog till Ulf Uddman att besvara skrivelsen.

§ 16 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Besluten gicks igenom.

§ 17 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Protokoll och protokollsutdrag från SKK/CS 4/2008 samt från SKK/AK 4-5/08 samt protokoll från
FCI gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 18 Ärenden under arbete
Listan gicks igenom

§ 19 SKKs Valphänvisning på Internet
UKK har rekommenderat CS att SKKs valphänvisning ska vara generell och omfatta alla raser.
Undantag är kullar där uppfödaren inte följt SKKs grundregler, är föremål för prövning inom SKK
eller har en sådan hundhållning att kennelkonsulent avrått från valphänvisning. CS har beslutat att
följa UKKs förslag.
Ulf Uddman kommer att leda hänvisningsprojektet och kommer nu, tillsammans med personal från
olika avdelningar på SKK, att påbörja ett förarbete.
UKK kommer vid varje möte under 2009 att delges information om projektets utveckling.
Målsättningen är att SKKs valphänvisning ska öppnas vid årsskiftet 2009/2010.

§ 20 Information från UKKs ledamöter
Ingen information fanns

§ 21 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 funktionär
UKK beslutade att samtliga paragrafer kan offentliggöras.
UKK beslutade att del av §6, del av §7 samt del av §10 ska publiceras.

§ 22 Nästa möte
Mötesdatum bestämdes till den 6 april, 8 juni och 3 september.

§ 23 Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade alla och förklarade därmed dagens sammanträde avslutat.
Därefter följde diskussioner/planering inför regionträffarna, morgondagens möte med AK mm.

Vid protokollet:

Christina Nilsson
Justeras:
Ionie Oskarson, ordförande
Ann-Charlotte Hillberger, ledamot

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

