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SKK/UKK nr 1-2013
2013-01-12
§ 1-23

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och
kennelkonsulentkommitté lördag 2013-01-12.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf.), Irene Berglund, Ulla Eckerberg, AnnCharlotte Hillberger, Åsa Magnusson Juberget, Gunilla Skoglund, Monika Åkesson
Adjungerade:
-Agneta Lönn, Helena Sirén, Petra Waleij, journalistisk bevakning Åsa Lindholm

Protokoll
-Åsa Blomqvist

§1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna till UKKs första möte för året. Mötet förklarades
därefter öppnat.

§2
Val av justerare
Gunilla Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3
Föregående protokoll
Förelåg justerat protokoll från SKK/UKK sammanträde nr 6 2012, 2012-12-05,
protokollet lades med ett godkännande till handlingarna.
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§4

Information från ordföranden

Resultatrapport
Resultatrapport för november 2012 gicks igenom, och lades med ett godkännande till
handlingarna.
Ordförande har deltagit vid Svenska Älghundklubbens avelsträff i Östersund och där
informerat om bland annat SKKs olika avtal. Ca 70 personer deltog vid träffen.

§5

Information från SKKs VD/Chefsjurist

UKK diskuterade ärende då en SKK- ansluten klubb publicerat en annons i dess
klubbtidning för en kennel som innehar registreringsförbud samt icke hänvisning. UKK
beslutade att tillskriva SKKs Föreningskommitté (FK) med fråga gällande vad för slags
ansvar SKKs klubbar har att efterleva de beslut som organisationen tar gällande ”icke
hänvisning” samt om FK har några åsikter angående vad ett icke hänvisningsbeslut
ska/bör innebära.
Påminnelse om att 31 maj 2013 är sista datum för att kunna använda sig av SKKs gamla
avtal.
Ärende där en kennel som innehar registreringsförbud annonserar på kennelns
hemsida om kullar födda inom tiden för registreringsförbudet som om de vore
kennelns egna. Det finns ingen uppgift på hemsidan att kullarna inte är registrerade i
kennelns namn. UKK diskuterade ärendet noggrant samt beslutade att anmäla
samtliga berörda uppfödare till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödarna beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
På förekommen anledning vill UKK uttala sig att de så kallade delägda hundar en
uppfödare eventuellt har ska ingå i de max 10 foderhundar en uppfödare får ha.
Då två (eller flera) uppfödare äger en hund tillsammans ska hunden räknas som
foderhund hos den (de) som inte har hunden.

§6

Information från kennelkonsulentsekretariatet

Nya konsulenter
Kennelkonsulent Inger Jansson rekommenderar att eleverna Ingrid Strindlund samt
Karin Persson Jämtlands län, auktoriseras.
UKK beslutade att auktorisera Ingrid samt Karin och hälsar dem varmt välkomna i
konsulentverksamheten.
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Vilande konsulenter
Vilande
Bengt Pettersson, Västra Götalands län, har begärt att få vara vilande kennelkonsulent
under ett år.
UKK beslutade att bevilja Bengt att vara vilande till januari 2014.
Det totala antalet kennelkonsulent besök under 2012 var ca 3800. Detta innebär att
UKKs mål för 2012 på 3500 besök överträffades med råge!
Punkten förklarades omedelbart justerad.

§7

Information från sekreteraren

Förelåg dokument gällande datum och uppgifter inför KF-2013, UKK noterade
informationen och diskuterade de punkter som man ansåg speciellt skulle
uppmärksammas i kommitténs verksamhetsberättelse för 2011-2012. Kommittén gick
också igenom delegeringsordningen, speciellt då kommitténs prioriterade områden,
redovisning av det arbete som utförts kommer att tas upp på kommitténs nästa möte.
Beslut togs om en smärre justering i rutiner gällande protokollsutdrag.
Kommittén fick information om att ett nytt webbaserat verktyg för utbildning prövas
inom kansliet. UKK anser detta vara mycket intressant då speciellt för SKKs
uppfödarutbildning, kommittén beslöt att på nästa möte bjuda in Nina Berggren från
SKKs utbildningsavdelning för vidare information. SKKs uppfödarseminarier kommer då
även tas upp.

§8

Information från UKKs ledamöter

Kommittén var representerad på Stockholm Hundmässa i Breeders corner.

§9

VU ärenden

Kommer att redogöras för vid UKKs nästa möte.
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§10

Uppfödarärenden

U1/13
Uppfödare som säljer en blandraskull utan att ansökt om dispens. Uppfödaren menar
att denna endast hjälpt en bekant att få valpen såld. UKK uttalade att varje gång en
uppfödare/medlem gör något som kan strida mot SKKs grundregler så ska en ansökan
om dispens skickas in till SKKs kansli för handläggning. Detta för att inte riskera att bli
anklagad för att bryta mot regelverket. Då detta, såvitt är känt, är första gången som
uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna
förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
U2/13
Köpare som anser att uppfödare ställt konstiga krav och gett underliga råd vid ett
valpköp. Uppfödaren menar att denna endast försökt upplysa köparen om rasen samt
gett råd gällande skötsel och mat. Bilaga till köpeavtalet finns som strider mot SKKs
regler. Uppfödaren meddelar i sitt svarsyttrande att fadern till valpen är anlagsbärare
av ögonsjukdom, och detta bland annat är anledningen till bilagan. Gällande
information till köparen att fadern är anlagsbärare anser UKK att uppfödaren brustit,
det framgår inte av bilagan att sådan information givits. Det åligger varje uppfödare i
SKK organisationen att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina
hundar och sin uppfödningsverksamhet. Detta görs lämpligen i skriftlig form av den
anledningen att bevis då finns att information givits och en köpare inte kan neka till att
inte tagit del av detta. Uppfödaren har enligt egen utsaga nu tagit bort bilagan,
uppfödaren och köparen har haft olika syn på köpet och hundhållning i fråga om till
exempel mat och koppel, UKK anser att uppfödaren inte haft något syfte att försvåra
eller vilseleda köparen. Ärendet lägges därmed till handlingarna utan vidare åtgärd.
U3/13
Anmälare som köpt hanhund 2004 dock kunde denna inte betala fulla köpeskillingen,
uppfödaren och köparen kom överens om att betalningen i stället med tre kullar.
Dessa kullar har nu utnyttjats enligt köparen, uppfödaren kräver dessutom mer pengar
för hunden, inget avtal har skrivits på hunden som nu är 9 år. Hunden har använts i
avel på köparens egen tik, uppfödaren har då krävt ekonomisk ersättning för detta.
Uppfödaren menar att denna endast försökt hjälpa till, hunden kom tillbaka till
uppfödaren då köparen inte kunde betala hunden. Köparen har fått ha hand om
hunden då och då mot ersättning. Hunden har varit hos köparen den senaste tiden på
grund av sjukdom. Köparen har också fått hjälp vid valpningarna då de inte kunnat ta
hand om hundarna ordentligt. Ersättningen vid kullarna har uppfödaren krävt som för
den hjälp denna utfört. UKK gick igenom ärendet och menar att då hunden numera är
9 år gammal samt köpeskilling enligt skrivelse erlagts att hunden skrivs över på
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köparen. UKK vill också härmed påpeka att uppfödaren ska upprätta korrekta SKK
avtal. Säljs en hund på kreditköp kan hunden inte återtas av säljaren om köparen inte
betalar köpeskillingen, hunden får inte utgöra säkerhet för betalningen och en
uppfödare kan inte återkräva hunden om köparen inte kan betala sin skuld eftersom
det, enligt Konsumentverket, inte är lämpligt att skriva äganderättsförbehåll för
levande djur. Då ord står mot ord gällande vad som avtalats lägges ärendet till
handlingarna utan vidare åtgärd.
U4/13
Uppfödare som säljer valpar genom en annan uppfödare (numera ej medlem),
kennelkonsulenter har upprepade gånger försökt göra besök, brev från SKKs kansli har
ej besvarats. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott
mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
U5/13
Medlem som anmälts för att ha transporterat en dräktig tik ca 70 mil i strid mot
gällande lagstiftning samt gjort MH test med en parad och potentiellt dräktig tik (brott
mot regler gällande MH).
Medlemmen menar att transporten inte skett i strid mot lagstiftningen samt att denna
blivit upplyst av SKKs kansli att man kunde MH testa en tik efter parning. UKK
beslutade att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Medlemmen beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.

§ 11

Leder

Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
Inga inkomna
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
HD1-3/13
Samojedhund, Rottweiler, Cane corso
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom
upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
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HD4-6/13
Engelsk springer spaniel, Engelsk setter, Finsk lapphund
Tik tjuvparad. 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.
HD7/13
Polski owczarek nizinny
Uppfödaren uppmärksammade inte att hanhunden inte var HD röntgad innan parning
utan trodde på hanhundsägarens ord att allt var bra. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning.
P1-4/13
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua
Tik tjuvparad
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.
P5/13
Russkiy toy
Tiken undersökt i annat land, uppfödaren köpte tiken och parade henne i Sverige innan
undersökning gjorts, det utländska undersökningsresultatet är ej giltigtför SKK
registrering av kull i och med att tiken är omregistrerad. Då detta, såvitt är känt, är
första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
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§ 12

Grundregel ärenden

Tik under 18 mån vid parning
G1/13
Chihuahua
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G2/13
Podengo portuges
Tik tjuvparad. UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sin tiks
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 den
inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G3/13
Affenpincher
Tik tjuvparad. UKK vill klargöra att även om det inte står i SKKs grundregler att en tik
inte får paras innan 18 månaders ålder är man som uppfödare ändå skyldig att följa
djurskyddslagen i och med grundregel 1:1. I denna paragraf kan man utläsa:
”Det åligger varje medlem i SKK-organisationen:
att behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med såväl beprövad
erfarenhet som gällande djurskyddslagsstiftning och regler utfärdade med stöd av
lagstiftningen”. UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sin tiks
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.
G4/13
Russkiy toy
Uppfödaren hade räknat fel.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
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G5/12
Shetland sheepdog
Uppfödaren hade enligt uppgift kontaktat Jordbruksverket som sagt till henne att
åldern är en "rekommenderad ålder" och inte något strikt som måste följas.
I de kontakter SKK haft med Jordbruksverket samt Länsstyrelser i liknande ärenden så
har SKK inte fått den uppfattningen att lagstiftningen gällande ålder endast skulle ses
som en rekommenderad ålder. UKK kan dock se att det funnits utrymme för
missförstånd i frågan. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter
mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G6/13
Norwichterrier
Tik som enligt uppfödaren hade fått en livmoderinflammation i ung ålder, uppfödarens
veterinär gav då rådet att tiken skulle paras vid nästa löp för att inte riskera ännu en
livmoderinflammation. Uppfödaren har inte ansökt om dispens från SKKs grundregler,
någon information om att någon dispens från lagstiftning blivit utfärdad av
Jordbruksverket har inte kommit till SKKs kännedom. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Täta kullar, tik över 7 år
G7/13
Australian shepherd
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G8/13
Pudel
Uppfödaren hade missförstått reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
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Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad
G9/13
American foxhound
Uppfödaren har missförstått reglerna.
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G10-11/13
Dalmatiner, Tibetansk terrier
Tik tjuvparad.
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.
G12/13
Schillerstövare
Uppfödare som ej angett någon annan förklaring till varför tiken inte besiktigades än
att hon enligt denne själv var i bra kondition. Då detta, såvitt är känt, är första gången
som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna
förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Nära släkt
G13-14/13
Whippet, Tax
Tik tjuvparad.
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.
Ej MH testat innan parning
G15/13
Collie
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Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G16/13
Rottweiler
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sin tiks 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.

§ 13

Ögonärenden

Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö1/13
Lhasa apso
Tik tjuvparad. UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sin tiks
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.
Ö2/13
Amerikansk cocker spaniel
Uppfödaren skrivit fel parningsdatum på registreringsansökan. UKK beslutade att
godta den inkomna förklaringen. UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis
hålla sig ajour med och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Ö3-4/13
Papillon, Papillon
Uppfödarna har missat att aktuell ögonlysning saknades.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Ö5/13
Bichon frisé
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Uppfödaren parade tiken innan ögonlysning då tiken började löpa oväntat tidigt samt
att det var svårt att få tid hos veterinär. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
§ 14 Hjärtärenden
Inga inkomna

§ 15

Registreringsärenden

R1/13
Chihuahua
SKK har fått information från ägare av en tik att en uppfödare använt dennas tiks
registreringsnummer att registrera en kull efter denna. Något svar får SKK inte av
uppfödaren om detta stämmer eller inte, SKK har under utredningen tagit bort kullen
från SKKs stamboksregister samt meddelat den enda valpköpare som är ägaranmäld
om detta. Uppfödaren får from december 2012 ej bli medlem i SKK organisationen
utan SKKs Disciplinnämnds tillstyrkan. UKK noterade informationen.
R2/13
Tax
Medlem som registrerat en kull men löser trots upprepade påminnelser inte ut
registreringsbevisen. UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd
för brott mot SKKs grundregler. Medlemmen beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan
på disciplinnämndens beslut.
R3/13
Fransk bulldog
Uppfödare som fått sin fodertik tjuvparad hos fodervärden av hane av annan ras efter
att tiken parats av korrekt hane. Valpar efter båda fäderna föds, uppfödaren DNA typar
valparna samt samtliga möjliga fäder. UKK noterade informationen samt lade ärendet
till handlingarna utan vidare åtgärd.
R4/13
Chihuahua
Medlem som annonserat ut kull som oregistrerbar på grund av tikens låga ålder vid
parning. SKK tillskriver medlemmen för förklaring och medlemmen uppger att denna
fått rådet att inte registrera kullen av tikens uppfödare då hon "riskerade att bli
utesluten samt svartlistad". UKK vill härmed informera att det alltid är tillrådigt att
först och främst kontakta SKK i ärenden man är osäker på vilka regler som gäller. I
detta fall kan kullen registreras efter att föräldradjuren uppfyller registreringskraven
det vill säga officell patellaundersökning samt eventuellt testikelintyg. Medlemmen
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kommer att få SKKs grundregler UKK förutsätter att medlemmen fortsättningsvis följer
reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

R5/13
Labrador retriever
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera en 6:e kull efter tjuvparad tik.
Identiteten på de valpar som ska registreras måste styrkas av veterinär då
registreringsansökan och resultatet från DNA analysen ej överensstämmer. UKK
beslutade även att en tredje hane ska DNA testas för att utröna om denne kan vara far
till den tredje valpen.
R6/13
Fransk bulldog
Uppfödare som sedan augusti 2012 ej längre är medlem i SKK organisationen.
Ärende A: Uppfödaren har skickat in en registreringsansökan, efter några dagar skickas
ytterligare en registreringsansökan in efter samma föräldrar men med ett annat
födelsedatum, den "första" kullen är registrerad samt registreringsbevis skickade.
Uppfödaren meddelar SKK om vilket som är korrekt födelsedatum men sänder trots
upprepade påminnelser inte in de felaktiga registreringsbevisen, SKK spärrar kullen i
väntan på registreringsbevisen. Valpköpare som köpt hund i tron att denne var SKK
registrerad vill nu lösa ut registreringsbeviset för dennas egna hund. UKK tog del av
köparens skrivelse samt förstår köparens stora frustration över situationen, SKK kan
dock ej skicka ut registreringsbevis innan det felaktiga inkommit. UKK föreslår att
köparen vidtar civilrättsliga åtgärder då SKK ej har några ytterligare påtryckningsmedel
i och med att uppfödaren ej längre är medlem.
Ärende B: Uppfödaren utför inte den DNA typning som UKK ålagt denna trots
upprepade påminnelser, kullen är borttagen från SKKs stambok i väntan på besked från
DNA typningen. UKK noterade informationen samt lade ärendet åt sidan utan vidare
åtgärder.
R27/12 Fråga från kansliet angående hur SKK ska hantera de stora mängder importer
av specifika raser som görs. UKK uttalade att man är bekymrad över saken och
beslutade att ge Petra Waleij samt Åsa Blomqvist uppdrag att utarbeta ett rutinförslag
för presentation på UKKs nästa möte." UKK tog del av de förslag som förelåg samt
uttalade att:
Då både ändringar av vissa rutiner som ett större informationsutbyte med berörda
myndigheter ses som nödvändigt vid den här formen av importer lämnas förslag enligt
nedan.


Den person som är angiven som ägare på hunden i exportstamtavlan ska också
vara den som omregistrerar hunden.
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Kompletterande importhandlingar ska begäras in i större utsträckning om
behov anses föreligga
Större kunskap om personer som eventuellt för in hundar i strid med
lagstiftning samt nätverk har upprättats med Jordbruksverket, Länsstyrelse
samt i viss mån Tullkriminalen
Handlingar från Jordbruksverket gällande hundar som avlivas i samband med
smuggling kommer att begäras ut.

Kommittén beslutade att rutinändringarna ska börja gälla med omedelbar verkan.

§ 16

Bordlagda ärenden

R56/12
Siberian husky
"Uppfödare som vill registrera kull äldre än 5 månader, anledningen till den sena
registreringen är att uppfödaren behållit alla valparna i kullen.
UKK beslutade att tillåta registrering av kullen samt att bordlägga ärendet i väntan på
kennelkonsulentbesök." Kennelkonsulentbesök är nu gjort UKK tog del av protokollet.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
Ö39/12
Engelsk springer spaniel
"Uppfödare som parat tik fast kullbror har konstaterad PRA, tiken ej testad, rasen har
inget hälsoprogram gällande ögonlysning.
UKK beslöt att bordlägga ärendet för att tillskriva AK vad de anser om ärendet."
AK har nu inkommit med yttrande. UKK beslöt att tillskriva uppfödaren. För ytterligare
information. Ärendet bordlades i väntan på svar.
Skrivelse från FBK angående Tingsrättsdom, efter en ingående diskussion beslutade
UKK att då flera av FBKs frågeställningar berör Avelskommitténs (AK) område, ta med
ärendet till UKK och AKs gemensamma möte 2013-01-13. Vidare att föreslå AK att
uppdra till AKs sekreterare och SKKs chefsjurist att utarbeta ett svar till klubben.
I samband med diskussionen beslutade UKK att möjligheten till en ”utökad doldafelförsäkring” samt en ”företagarförsäkring för uppfödare” bör undersökas.
Frågeställningen kommer att framföras till SKKs VD att ta upp vid lämpligt tillfälle med
olika försäkringsbolag.
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§ 17

Dispenser

Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja
dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna inkommer med
information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla delägarna. Det vill säga: slutlig
ägare, delägare 2 och delägare 3.
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja
dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna inkommer med
information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla delägarna. Det vill säga: slutlig
ägare, delägare 2 och delägare 3.
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja
dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna inkommer med
information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla delägarna. Det vill säga: slutlig
ägare, delägare 2 och delägare 3.
Dispens ansökt om att få sätta ut en importerad hane på fodervärdsavtal som löper
längre än till hundens 7 års dag. UKK beslutade att inte bevilja dispens om förlängt
avtal.

§ 18

Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar

UKK noterade informationen.

§ 19

Övriga kommittéers protokoll samt protokollutdrag
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Förelåg protokollsutdrag från SKK/AK möte 21 november 2012
§122 Ansökan om hävande av avelsspärr, UKK gick igenom skrivelsen samt AKs
uttalande och beslutade att inte bevilja hävande av avelsspärr på kullen.
§ 123 Ansökan om hävande av Avelspärr, UKK gick igenom skrivelsen samt AKs
uttalande och beslutade att inte bevilja hävande av avelsspärr på kullen.

§ 20

Övriga ärenden

Åsa Lindholm informerade om en verksamhet ej anknuten till SKK som säljer specifika
vårdhundar, kommittén noterade informationen
Dagordningen för AK/UKKs gemensamma möte gicks igenom.
UKK granskade även Danska kennelklubbens (DKK) hemsida och då speciellt de
rasspecifika sidorna. På DKKs sida finns det för varje specifik ras exakt information om
registreringskrav för just den rasen, detta är något som UKK såg som mycket intressant
för applicering på SKKs hemsida. Uppdrogs till sekreteraren att ta kontakt med Helena
Frögéli samt Åsa Lindholm för att utröna om det eventuellt finns material angående
detta tillgängligt.
UKK gick igenom funktionen ”Steg för steg” på SKKs hemsida som är ett utmärkt
arbetsredskap och hjälpmedel för uppfödare gällande avelsplanering, valpning och
registrering. UKK skulle se ett stort värde av att denna funktion lyfts fram på SKKs
startsida, speciellt under våren då många valpkullar planeras. Uppdrogs till
sekreteraren att informera SKKs webmaster om kommitténs önskemål.

§ 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 offentliggörs i samband med justerat protokoll.
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§ 22

Nästa möte

20 mars, SKKs kansli.

§ 23 Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Blomqvist
Justeras:

Annica Uppström

Gunilla Skoglund

Ordförande

Ledamot

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

