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SKK/UKK 1/2010
2010-01-16
§§ 1-18

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté lördagen den 16 januari 2009 på Thoresta Herrgård, Bro
Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.), Irene Berglund, Ann-Charlotte Hillberger, Kjell
Lindström, Ulla Eckerberg, Gunilla Skoglund och Margareta Sundqvist
Adjungerade: Katarina Sundberg, Ulf Uddman (§5), Åsa Lindholm (§1-7 ),Margareta
Thyr och Åsa Blomqvist
Vid protokollet: Petra Waleij

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla varmt välkomna, speciellt Åsa Blomqvist som ska bli UKK:s
nya sekreterare, till årets första möte som därefter förklarades öppnat.

§ 2 Val av justerare
Margareta Sundqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående protokoll
UKK5/09, 2009-11-18
Protokollet lades med ett godkännande till handlingarna.

§ 4 Information från ordföranden
Resultatrapporten gicks igenom.
Gick igenom de brev om grundreglerna som skickas ut till uppfödare då de inte
har följt dessa regler. UKK uppdrog till Katarina Sundberg och Åsa Lindholm att
se över formuleringarna i dessa.
UKK:s VU fick i uppdrag att besluta i löpande ärenden.
Målet för UKK:s arbete är att först och främst vara ett stöd för uppfödarna.
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§ 5 Information från SKKs VD och Katarina Sundberg
Ulf Uddman informerade om att:
Djurskyddsutredningen nu är i fullgång, remissen har gått ut till ca 150 instanser.
Samtliga ledamöter i UKK får tillgång till remissen och ska inkomma med
synpunkter. Irene Berglund utsågs till UKKs representant.
Tjänstehundsutredningen har fått ytterligare tre månader på sig för att ta fram en
färdig lagtext.
Kommittéerna ska fundera över inom vilka områden rörande avel som SKK vill få
fram forskning inom eftersom det finns tillgängliga forskningsmedel uppgående
till 4-5 milj/år
Lotta Skogh har tillträtt som marknadschef.
Diskussion med Dag Hultberg, som är samordnare för Länsveterinärerna, för att
inleda ett bättre samarbete mellan SKK och Länsveterinärerna
Djurbranschens yrkesnämnd har skickat ut en remissyttrande till
Gymnasieutredningen.
Gemensamma utställningsbestämmelser inom NKU är nu klara.
Katarina informerad om att:
I varje nummer av Hundsportspecial skriver hon om juridiska frågor och
välkomnar förslag på frågor att ta upp.
Katarina och Ulf har varit hos Jordbruksverket för att diskutera Jordbruksverkets
föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt. Man beslutade att
SKK ska ta fram broschyr med tolkningar av nu gällande föreskrifter.

§ 6 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Regionträffarna i vår kommer att arrangeras på följande orter:
20 februari i Göteborg. Leds av Katarina Sundberg och Margaretha Thyr
13 mars Stockholm. Leds av Ann-Charlott Hillberger och Margareta Sundqvist
13 mars i Örebro. Leds av Gunilla Skoglund och Kjell Lindström
20 mars i Växjö. Leds av Margareta Thyr och Ulla Eckerberg
Under 2009 har ca 500 färre kennelkonsulentbesök utförts jämfört med 2008.
Diskuterade hur man kan förbättra för konsulenterna framöver.

§ 7 Information från sekreteraren
Protokollsutdrag från CS 2009-11-25
Protokollsutdrag från SKK/DN 2009-09-04
UKK tackar för inbjudan från Östergötlands kennelklubb till uppfödarträffen i höst.
Ordförande Per-Inge Johansson kommer att medverka.
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UKK har under 2009 behandlat 395 ärenden vilket är en minskning av ärenden med ca
9%, vilket är i en positiv riktning.
UKK har tittat på statistiken över fall inom chihuahua där något av eller båda
föräldradjuren inte är patellaundersökta före parning.
Rasklubben för chihuahua deltog i mötet för att diskutera statistiken och
informationsspridningen gällande det nya hälsoprogrammet som träde ikraft 2009-01-01.
Sekreteraren har besvarat en fråga från Susanne Thell per e-post. UKK har inga ytterligare
synpunkter på svaret.
Skrivelse från Smålandstövareföreningen till Avelskommittén. AK har översänt skrivelsen
till UKK för att titta på avtalsbilagan.
UKK gav i uppdrag till SKK:s Chefsjurist att titta över avtalsbilagan.

§8 Uppfödarärenden
U34/08
Ärendet har tidigare varit uppe till behandling vid UKK 4/08, 1/09 och 2/09. Vid UKK
1/09 konstaterade kommittén att begärd härstamningskontroll inte utförts trots att
tidsfristen gått ut i november 2008. UKK beslutade att föra anmälan vidare. Efter mötet
inkom emellertid svar på DNA-test. Testen utvisade att de tre testade avkommorna
omöjligt kunde vara fallna efter den på registreringsbevisen angivna hanen, men att de
mycket väl kan vara fallna efter den andra testade hanen. I samband med testresultaten
inkom tikens fodervärd med en skrivelse där han medger att tiken parat sig med den andra
testade hanen. Vid UKK 2/09 togs därför ärendet upp igen och det beslutades att en
härstamningskontroll skulle utföras på övriga valpar i kullen samt att uppfödaren att aktivt
skulle medverka till att dessa genomfördes. Till detta möte har uppfödaren nu inkommit
med samtliga DNA tester. Testerna visar entydigt att den på registreringsbevisen angivna
hanen inte är far till kullen. Registreringsbevisen för kullen kommer därför att begäras in
och en korrigering kommer att göras. UKK avskriver därmed ärendet.
U1/10
Uppfödare som har vägrat att släppa in kennelkonsulenter eftersom hon anser kenneln är
vilande. UKK bordlägger ärendet för nytt kennelkonsulent besök.
U2/10
Uppfödarna har vägrat att släppa in kennelkonsulenter och som klart och tydligt har
informerat om att inget besök önskas. Uppfödarna föder även upp blandrasvalpar.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut.
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U3/09
Uppfödaren har låtit sin dräktiga tik delta både på såväl prov som utställning inom 30
dagar före beräknad nedkomst. Uppfödaren har inte besvarat SKK:s brev där denna fått
möjlighet att förklara varför han har brutit mot gällande bestämmelser.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut.

§ 9 Ärenden angående leder
HD-röntgen på tik hane eller båda har utförts efter parning.
HD1-13/10 samt 15/10
Golden retriever, labrador retriever, cane corso, eurasier, leonberger, norsk älghund grå,
jämthund, schillerstövare, jämthund, finsk stövare, boxer, cockerspaniel, rottweiler.
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter
att uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad
förseelse medför disciplinär prövning.

HD14/10
Rottweiler
UKK påpekade att uppfödaren 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
uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna
förklaringarna. Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Patella undersökning på tik hane eller båda har utförts efter parning.
P 1-11/10
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua.
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter
att uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad
förseelse medför disciplinär prövning.
P12/10
Chihuahua
UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna.
UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggranna samt
håller sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
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P13/10
Chihuahua
UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna.
UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggranna samt
håller sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.

§ 10 G-ärenden
G1/10
Samojed
Uppfödarna har inte bifogat veterinärintyg för tik över 7 år.
UKK påpekade att uppfödaren 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
uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna
förklaringarna. Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tikar som inte har erhållit erforderlig vila mellan sina kullar
G2-3/10
Chihuahua, golden retriever
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.
G5/10
Shiba
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.
G4/10, G6/10
Schapendoes, chihuahua
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut.
Tik under 12 månader
G7/10
Amerikansk cocker spaniel
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
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Tik som har fått sin 6:e valpkull
G8-9/10
Tysk mittelspitz, pomeranian
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut
MH har utförts efter parning
G10/10
Collie långhårig
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
G11/10
Schäfer
UKK påpekade att uppfödaren 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
uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna
förklaringarna. Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

§ 11 Ögon-ärenden
Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö1 – 4/10
Lhasa apso, bichon frisé, bichon frisé, samt wachtelhund
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s
grundregler/registreringsbestämmelser. UKK förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Ö5/10
Norrbottenspets
UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna.
UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren/hanhundsägarna fortsättningsvis är mer
noggranna samt håller sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Ö6/10
Papillon
UKK påpekade att uppfödaren 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
uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna
förklaringarna. Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
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Ö7-8/10
Phaléne
UKK övervägde att anmäla uppfödaren/hanhundsägaren till SKK:s Disciplinnämnd.
Men beslutade att den här gången låta det stanna med ett skarpt påpekande om att följa
SKK:s grundregler.

§ 12
Ärenden inför söndagens gemensamma möte med AK gicks igenom.
Beslutade under söndagens gemensamma möte med AK
Att tillsatta en arbetsgrupp som ska lägga ett förslag om skrivning om icke registrerade
hundar och korsningsavel. Kjell Lindström och Margareta Sundqvist utsågs till UKK:s
representanter.

§ 13 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Besluten gicks igenom.

§ 14. Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Protokoll och protokollsutdrag från SKK/CS 7/2009 samt från SKK/AK 5/09 gicks
igenom och lades till handlingarna.

§ 15 SKK:s valphänvisning på Internet.
Gick igenom ”köpa hund”-gruppens förslag angående valphänvisningsstopp och spärrar
på avelsdjur. UKK beslutade att godta gruppens förslag.
När det gäller valphänvisningsstopp för en uppfödare beslutade UKK följande:
UKK beslutade att ställa fråga till CS för beslut om uppfödare som har tilldelats
tävlingsförbud av SKK:s Disciplinnämnd även ska få ett valphänvisningsstopp?
Uppfödare som anmälts av UKK/CS till Disciplinnämnden beläggs med
valphänvisningsstopp under utredningen.
Det ska finnas möjlighet att belägga uppfödare med ett valphänvisningsstopp där
kennelkonsulent har iakttagit brister i djurhållningen dock inte under den tid som
uppfödaren fått på sig att åtgärda bristerna.
Uppfödare som inte följer SKK:s Juridiskavdelnings rekommendation kan åläggas
ett valphänvisningsstopp. Beslutet tas av UKK:s VU tillsammans med SKK:s
Chefsjurist.
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§ 16 Information från UKKs ledamöter
Ulla Eckerberg har varit inne och tittat på 17 ras- och specialklubbars hemsidor och deras
information till sina uppfödare gällande SKK:s grundregler och
registreringsbestämmelser. Av dessa 17 klubbar så var det endast två klubbar som hade en
utmärkt information, fem klubbar hade en bra information övriga klubbar hade en
undermålig information till sina uppfödare.
Konstaterade att här måste UKK hjälpa till för att få klubbarna att förstå vikten med
information till sina uppfödare.

§ 17 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat - samt punkter som ska publiceras på SKK:s webbplats
och/eller i Hundsport funktionär.
UKK beslutade att samtliga paragrafer kan offentliggöras

§ 18 Nästa möte
Mötesdatum för 2010: 3/3, 6/5, 25/8, 21/10.

Vid protokollet:
Petra Waleij

Justeras:
Per-Inge Johansson, Ordförande
Margareta Sundqvist, ledamot

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

