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SKK/UKK nr 1 2016
2015-01-30
§ 1-23

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK lördag 30 januari 2016.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Agneta Ståhle (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, Ulla Eckerberg, samt Tommy Vestergren

Adjungerade:
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm

Protokoll
-Åsa Blomqvist

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna till årets första möte, efter att ledamöterna samt
ordföranden presenterat sig kort öppnades dagens möte.

§ 2 Val av justerare
Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 3 Föregående protokoll
R30/15
Uppfödaren har nu löst ut handlingarna. UKK beslutade att dra anmälan till SKKs
Disciplinnämnd och uppmanar uppfödaren att i framtiden lösa ut begärda handlingar i
tid. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
U40/15
Säljare och köpare har nu upprättat avtal, efter granskning beslutade UKK att dra
anmälan till SKKs Disciplinnämnd och samtidigt starkt uppmana säljaren att hädanefter
följa SKKs regler och upprätta avtal vid försäljning. Ärendet lades därefter till
handlingarna utan vidare åtgärd.
R27/15
Skrivelse gällande ärende med begäran om återtagande av anmälan till
Disciplinnämnden. UKK beslutade efter genomgång av skrivelsen att anmälan till SKKs
Disciplinnämnd ska kvarstå samt att begärda handlingar skickas i samband med
disciplinnämndsanmälan till uppfödaren.
R35/15
Ägaren till hunden har nu skickat tillbaka hunden samt vaccinerat den samt åter fört in
hunden enligt gällande regler. Jordbruksverket har lagt ner ärendet. UKK konstaterar
att ägaren nu rättat till de fel som UKK påpekat och beslutade att lägga ner ärendet
utan vidare åtgärd. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter
mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock medlemmen att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

UKKs protokoll nummer 5 2015 lades därefter med ett godkännande till handlingarna.

§ 4 Information från ordföranden
Förslag på mötesdatum för året, UKKs beslutade att möten kommer att hållas på
följande datum: 13/4, 2/6, 31/8 samt 28/11. UKK beslutade att kommitténs
Verkställande Utskott (VU) kommer att bestå av ordföranden samt Gunilla Skoglund.
§ 5 Information från VD/chefsjuristen
Agneta Lönn
Informerade om att den juridiska rådgivningen har fått färre telefontider då en
handläggare slutat samt minskade anslag för rådgivningen. Förslag på
inackorderingsavtal samt delägaravtal förelåg, ledamöterna ska lämna eventuella
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förslag och synpunkter till Agneta. Översättning av de nya grundreglerna är under
arbete samt en justering av uttolkningen av grundreglerna i förhållande till de nya
skrivningarna. Justering av avtal i de fall som krävs i förhållande till nya regler är också
under arbete. Agneta informerade kommittén om två aktuella domstolsärenden
gällande SKK uppfödare.

§ 6 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Byte av konsulent
Skrivelse från uppfödare som vill byta konsulent. UKK gick igenom skrivelsen och
beslutade att inte tillåta byte.
Begäran om återauktorisation
Tidigare kennelkonsulent som blivit avauktioriserad ansöker i skrivelse om att åter få
bli konsulent, efter genomgång samt en ingående diskussion beslutade kommittén att
tacka för erbjudandet men att inte återauktorisera personen.
Vilande
Anne-Marie Ökvist önskar lägga sin auktorisation vilande, kommittén beslutade att
lägga Anne-Marie vilande till och med februari 2017.
Avauktorisation
Kennelkonsulenterna Anne-Lie Stridsberg-Sjöberg samt Peter Svensson har alla
meddelat att de att på egen begäran önskar avauktoriseras som kennelkonsulenter.
UKK beklagade besluten, tackade Anne-Lie och Peter för deras nedlagda arbete genom
åren och överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet.
Helena Sirén
Informerade om att nya kennelkonsulentelever är på ingång samt att en
grundutbildning del 1 är planerad att starta under våren.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade

§ 7 Information från sekreteraren
Sekreteraren informerade om den lathund för ledamöter som finns.

§ 8 UKKs delegeringsordning
Efter genomgång av kommitténs prioriterade områden konstateras att arbetet
gällande dessa områden är under kontroll.
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§ 9 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Petra Waleij
Lade fram en skrivelse från rasklubb gällande varför kullar registreras fast avelsdjuren
vid parningstillfället inte uppfyller registreringskraven. Agneta Lönn redogjorde i
korthet för SKKs ståndpunkt att en framtida köpare eller kullen inte ska straffas för att
uppfödaren handlat fel. Naturligtvis är det så att missbruk ska åtgärdas men att
enstaka misstag inte ska straffas. Kommittén föreslog också att frågan bör tas med på
de utbildningar som SKK centralt anordnar för avelsråd. UKK uppdrog sekreteraren att
svara aktuell klubb.
Kommittén beslutade att på det planeringsmöte som kommittén planerar till våren så
ska bland annat olika regelöverträdelser tas upp. Petra informerade även om något
minskade registreringssiffror samt att Fransk bulldogg ligger i topp på importlistan.
Gunilla Skoglund samt Anna Kihlgren Ackenäs
Ansvarade för 2015 års sista kennelkonsulentregionträff som var förlagd till Stockholm,
träffen förlöpte bra och i god stämning.
Ann-Charlotte Hillberger
Informerade om att då näringsdepartementet har reducerat antal representanter från
djurägarorganisationerna i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård så har SKK
fått avstå sin plats i nämnden till förmån för representant för Svensk travsport. UKK
beklagade departementets beslut då många av ärendena berör hund och det är av vikt
att djurägarsidan är tillfredsställande representerad i denna viktiga nämnd.

§ 10 VU ärenden
VU ärendena redovisades för och fastställdes.

§ 11 Uppfödarärenden
U1/16
Uppfödare som sålt valp, dagen efter leverans upptäcker köparen att valpen har ett
snett överbett. Uppfödaren sålde valpen besiktigad UA och enligt skrivelsen menar
uppfödaren att bettfelet inte fanns vid leverans. Köparen anser att hon köpt hunden
till ett överpris. SKKs Juridiska avdelning har lämnat information om hur köparen kan
gå till väga. UKK granskade de svar köparen fått av SKKs juridiska avdelning, kommittén
anser att svaren är fullt tillräckliga och finner därför ingen anledning till att utreda
ärendet vidare. Ärendet lades därmed till handlingarna utan vidare åtgärd.
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U2/16
Uppfödare som sålt en hund samt avtalat om byte av en annan hund med en utländsk
uppfödare. Den utländske uppfödaren skriver till SKK att de hundar denna fått sig
tillsänt sig är sjuka samt rädda, köparen har inte fått varken köpeavtal eller
veterinärbesiktning. Köparen besiktigar ena hunden som då har blåsljud, tandsten, en
bruten tand och öroninfektion, besiktningen gjordes 20 dagar efter köpet. Den andra
hunden kissade blod enligt köparen från leveransdagen.
Säljaren skriver till SKK att anledningen till att hundarna levererades utan att
besiktningspapprena skickades med samt köpeavtal tecknats är att hundarna inte
betalats. Den hund som uppfödaren fick i byte hade ingen exportstamtavla. Hundarna
ska enligt säljaren vara besiktigade innan försäljning men att dokumenten hållits inne i
väntan på betalning. Enligt säljaren var hundarna friska när de lämnade denna. Den
hund som säljaren fått i utbyte saknar enligt denna exportstamtavla. Efter att UKK
granskat ärendet beslutade kommittén att oavsett om säljaren fått betalt eller inte så
ska säljaren i enlighet med SKKs grundregler teckna avtal samt besiktiga hundarna vid
försäljningstillfället. UKK förutsätter att uppfödaren gör rätt för sig genom att teckna
avtal och skicka kopior på hundarnas veterinärbesiktningsprotokoll till köparen. UKK
begär också in kopior på köpeavtalen samt veterinärbesiktningar på de båda hundarna.
SKK uppmanar också den utländske uppfödaren att skicka exportstamtavla på den
hund som enligt säljaren skulle sakna detta. Kopior på begärda dokument ska vara SKK
tillhanda senast 7 mars 2016. Ärendet bordlades i väntan på dessa. Punkten i
paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 12 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
HD1-13/16
Norsk älghund,grå, American staffordshire terrier, Jämthund, Berner sennehund,
Samojedhund, Hamiltonstövare, Jämthund, Perro de aqua espanol, American
staffordshire terrier, Leonberger, American staffordshire terrier, Jämthund, Australian
shepherd
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
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HD14-18/16
Nova scotia duck tolling retriever, American staffordshire terrier, Östsibirisk laika,
Jämthund, Dansk/svensk gårdshund
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.
HD19/16
Östsibirisk laika
Kull som är registrerad med avelsspärr, förelåg brev från rasklubb. Kommittén hänvisar
till beslut i §9 gällande den allmänna frågeställningen i likande ärenden. Kommittén
fann ingen anledning att ändra beslut angående registrering av aktuell kull.
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD20/16
Samojedhund
UKK beslutade att tillskriva uppfödaren för att få ytterligare förklaring.
Ärendet bordlades i väntan på svar.
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
P1-6/16
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
P7/16
Chihuahua
Uppfödare som inte svarar SKK trots påminnelse.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
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§ 13 Grundregelärenden
Tik under 18 mån vid parning
G1-5/16
Dansk svensk gårdshund, Chihuahua, Welsh corgi cardigan, Chihuahua, Perro sin del
peru
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G6-8/16
Tax, Landseer, 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.
G9a/16
Fransk bulldogg
Uppfödaren har 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.
G9b/16
Lagotto romagnolo
Uppfödare som haft tidigare ärende 2015 gällande ung tik som blivit tjuvparad. SKK
informerade uppfödaren om gällande regler samt att upprepad förseelse medför
disciplinär prövning. Nu har ytterligare en tik parats innan 18 månaders ålder,
uppfödaren anger att det endast saknades några få dagar innan tiken hade åldern inne.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
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Täta kullar
G10/16
Chihuahua
Tik tjuvparad.
UKK beslutade att tillskriva uppfödaren för ytterligare information, ärendet bordlades i
väntan på svar.
G11/16
Bichon havanais
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
G12-14/16
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua
Uppfödaren har missuppfattat reglerna.
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.

MH ej utfört innan parning
G15-16/16
Cheskoslovensky vlcak, Rottweiler
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G17/16
Tysk schäferhund
Uppfödaren har 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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Nära släkt
G18-19/16
Dvärgpinscher, Cocker spaniel
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.

Inget shar pei intyg utfärdat innan avel
G20/16
Shar pei
Uppfödare som inte har låtit besiktiga hane innan avel. Kommittén beslutade att
bordlägga ärendet för att inhämta information från SKKs avdelning för avel och hälsa.
Tik över 7 år utan veterinärintyg
G21-23/16
Labrador retriever, Kleiner Munsterländer, Norsk älghund grå
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G24-27/16
Pointer, Chow chow, Engelsk springer spaniel, Finsk spets
Uppfödaren har missuppfattat reglerna.
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.
G28/16
Rysk europeisk laika
Tik tjuvparad.
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.
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G29/16
Mittelspitz
Uppfödaren har blandat ihop sina tikars födelsedatum och därför missat tikens ålder.
UKK konstaterar att uppfödaren haft ett tidigare ärende 2015 då kommittén övervägde
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd. UKK beslutade att anmäla uppfödaren
till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
G30/16
Siberian husky
Uppfödaren har missuppfattat 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.

§ 14 Ögonärenden
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö1/16
Papillon
På grund av missförstånd mellan hanhunds- och tikägare var hanhunden inte ögonlyst
vid parningen. Kommittén diskuterade ärendet och 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.
Ö2/16
Border collie
Hanhunden kunde på grund av veterinärs semester inte ögonspeglas, då hanhunden
var ögonspeglad UA året innan valde tikägaren att para hundarna. UKK konstaterar att
anledningen till att ögonspeglingen inte ska vara äldre än ett år vid parning är att
förändringar i ögonen kan uppkomma snabbt. Det är därför av vikt att
undersökningsresultaten är färska, svårigheter att hitta ögonspeglingsveterinärer är
inte ett tillräckligt gått skäl till att inte ögonspegla. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.

§ 15 Hjärtärenden
Inga inkomna
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§ 16 Registreringsärenden
R1/16
Jack russel terrier
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera kull. Tiken är tjuvparad.
Efter genomgång beslutade UKK att tillåta registrering av kullen med avelsförbud på
samtliga valpar i kullen som inte går att häva. UKK vill också informera om att det är av
vikt att samtliga köpare skriftligt får ta del av information att hundarna i kullen är
avelsspärrade.
R2/16
UTGÅR
R3/16
Chihuahua
Medlem som skickat in registreringsansökan för en valpkull, något testikelintyg skickas
inte in till SKK trots påminnelser till både tik som hanhundsägare. UKK beslutade att
anmäla både uppfödaren som hanhundsägaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
R4/16
Staffordshire bullterrier
Medlem som inte löser ut importstamtavla. UKK anser det beklagligt att medlemmen
inte löst ut sina handlingar, på detta sätt har både tid och resurser slösats både för
SKKs kansli som UKK. UKK beslutade att handlingarna ska skickas tillbaka samt att
lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
R5/16
Alpländische dachsbracke
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera ytterligare en valp i en sedan
tidigare registrerad kull. Anledningen till att valpen inte registrerades tidigare var att
den hade ett bettfel som gjorde att uppfödaren övervägde att ta bort valpen, nu har
dock bettet blivit bättre. UKK beslutade att tillåta registrering av valpen, samt att
upplysa uppfödaren om att enligt SKKs registreringsregler ska samtliga födda och
levande valpar registreras samt att om en valp avlider innan 8 veckors ålder betalar
SKK tillbaka registreringsavgiften för valpen.

§ 17 Dispenser
a) 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
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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.
b) 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.
c) Dispensansökan att få föda upp hundar ämnade för att bli assistanshundar
efter oregistrerade hundar. Förelåg även rasklubbs yttrande gällande dispens.
Efter granskande av ansökan beslutade UKK att bordlägga ärendet och
efterfråga ytterligare information från sökanden.
d) Ansökan att få utträda ur kennel under av SKKs Disciplinnämnd beslutad
påföljdstid. Anledningen till att utträde söks är att delägaren befarar att den
andra delägaren i kenneln kommer att bryta mot SKKs regler. Efter genomgång
av ärendet beslutade UKK att inte bevilja dispens för utträde.

§ 18 Bordlagda ärenden
§113 2015
UKK noterade information gällande Disciplinnämndens beslut.
§116
Dispensansökan att få flytta kennelnamn till Spanien i strid med gällande
kennelnamnsbestämmelser. Sökanden har av SKKs Disciplinnämnd uteslutits, hon vill
nu flytta sitt kennelnamn. Enligt kennelnamnsreglerna får det inte göras några
ändringar i namnet under eventuell åtgärdstid. Efter genomgång av ärendet beslutade
UKK att inte bevilja dispens för flytt av namnet.

§ 19 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Inga beslut förelåg.

§ 20 UKKs nyhetsbrev
Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet

SKK/UKK nr 1 2016
2016-01-30
Sida 13/13

§ 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 Special. UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med
justerat protokoll.

§ 22 Nästa möte
13 april, SKKs kansli.

§ 23 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla för ett bra möte, och ett extra tack uttrycktes till ledamöter,
sekreterare och adjungerade för ett mycket gott samarbete under åren. Därmed
förklarades dagens sammanträde avslutat.

Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

Justeras:
Agneta Ståhle
Ordförande

Ann-Charlotte Hillberger
Ledamot

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

