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SKK/UKK nr 1 2019
2019-02-16
§ 1-24

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK, lördag 16 februari 2019.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Freddy Kjellström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund, Ulla Eckerberg, Carina Olsson samt Tommy Vestergren

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

Protokoll
-Åsa Blomqvist

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna – och förklarade därefter dagens sammanträde för
öppnat.

§ 2 Val av justerare
Ulla Eckerberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 3 Föregående protokoll
R38/18
Svar från hanhundsägaren har nu inkommit, UKK beslutade att dra anmälan till SKKs
Disciplinnämnd och samtidigt uppmana hanhundsägaren att i tid inkomma med de
handlingar SKK kräver. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
Protokollet lades därefter med ett godkännande till handlingarna.

§ 4 Information från ordföranden
Resultatrapporter
Förelåg resultatrapporter gällande kommittén samt kennelkonsulentverksamheten
gällande december 2018. Resultatrapport för januari 2019 gällande kommittén samt
kennelkonsulentverksamheten förelåg, kommittén noterar att någon budget ännu inte
finns inlagd i ekonomisystemet och därför inte känd av kommittén. Rapporterna lades
därefter till handlingarna utan vidare kommentarer.
Kommittén beslutade att datum för årets möten ska vara förutom det redan antagna
datumet 11 april, så ska möten hållas: 13 juni, 29 augusti samt 7 november.

§ 5 Information från VD/chefsjuristen
Agneta Lönn
Informerade om att i samband med att den nya djurskyddslagen träder i kraft i april
sker också en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). En ny
sekretessbrytande regel införs i 10 kap. 20 a § OSL gällande ingripanden av
djurskyddsskäl. Ändringen innebär bland annat att socialtjänstpersonal ges möjlighet
att lämna sekretessbelagd information angående vanvårdade djur till länsstyrelsen.
Regeln har tidigare kallats ”lex Maja” efter katten Maja som dog när hennes ägare
lades in på sjukhus och hemtjänsten med hänvisning till sekretess inte larmade om att
katten var ensam hemma. Kommittén tackade Agneta för informationen.
På förekommen anledning togs även frågan upp var en foderhunds registreringsbevis
ska finnas, hos överlåtaren eller hos fodervärden? Kommittén diskuterade frågan
ingående, UKK beslutade därefter att hundens registreringsbevis ska följa
ägandeskapet. När avtalet väl är uppfyllt ska alltså hundens registreringsbevis
överlämnas till fodervärden.
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§ 6 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Helena Sirén
Lämnade en kort redovisning av dagsläget gällande antalet konsulenter samt elever,
samt redovisade aktuell statistik för verksamheten.
Antal kennelbesiktningar 2018: 2774 2017: 2480
Antal kennelkonsulenter 2018: 83
2017: 97
Innebärandes att antalet besök ökat med nästan 12 procent under 2018.
Det förelåg förslag på utbildningar och träffar för konsulenter under tiden 2019-2021
samt en uppskattning vad detta skulle kosta. Kommittén gick igenom förslaget punkt
för punkt och fann att antal utbildningar bör innebära att antalet konsulenter håller sig
inom avsatta mål såväl att antalet region- som planerad riksträff är i enlighet med de
uppsatta mål organisationen har för verksamheten. Gällande den ekonomiska delen
beslöts att redovisningen skulle överlämnas till CS inför budgetarbetet. Kommittén
beslutade att uppdra Helena att arbeta i enlighet med förslaget. Helena gjorde även en
kort dragning av den remiss som SKK fått sig tillhanda gällande de nya
djurskyddsföreskrifterna, kommittén tackade för informationen.
Ulla Eckerberg
Deltog tillsammans med Helena Sirén på ett möte med kennelkonsulenter i Västra
Götaland, anledningen till mötet var att diskutera och klargöra vilka områden
konsulenterna ska göra besök i. Ulla redovisade för kommittén vad som behandlades
på mötet samt informerade att en konsulent uppträdde anmärkningsvärt. Helena
informerade vid mötet om de faktorer som styr områdesindelningen; var SKKs
uppfödare är bosatta, SKKs ekonomiska resurser samt var varje enskild
kennelkonsulent är bosatt. Vid mötet diskuterades förslag till områdesindelning och
hänsyn gjordes till konsulenternas önskemål. Ulla konstaterade att det var ett trevligt
möte med mycket engagerade konsulenter!
UKK förutsätter att konsulenterna respekterar kennelkonsulentsekretariat beslut. För
att verksamheten ska vara så effektiv som möjligt gällande både ekonomin som den tid
som konsulenterna lägger ner är det av stor vikt att dessa parametrar sätts i fokus.
UKK har fullt förtroende för sekretariatets arbete med kennelkonsulentverksamheten,
i uppdraget ingår bland annat att kontinuerligt se över samt att justera verksamheten i
syfte att så effektivt som möjligt nyttja de resurser som finns tillgängliga. Kommittén
tackade Ulla för redovisningen samt för samt Helena för det arbete som lagts ner.
Avauktorisation
Peder Andreasson önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Peder för nedlagt arbete genom åren och överlämnar
begäran till SKK/CS för verkställighet.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade
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§ 7 Information från sekreteraren
Ingen information förelåg.

§ 8 Delegeringsordning
Förelåg information som givits SKKs Centralstyrelse gällande UKKs ärendestatistik som
kommittén enligt delegeringsordningen ska redovisa. Samtidigt konstaterar kommittén
att redovisning helt i enlighet med delegeringsordningen inte kan göras då det enligt
UKK inte står helt klart hur uträkning av detta ska göras. UKK har i stället valt att
redovisa ärenden kontra ras via det dokument Tommy Vestergren upprättat.
Kommittén noterade informationen och framförde tack till Tommy för ett gediget
underlag.

§ 9 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Ann-Charlotte Hillberger
Undrade om det går att ordna så att i SKKs konsulenter skulle kunna ges möjligheten
att få både Hundsports utställnings- som jakthundsbilaga. Uppdrogs till Helena Sirén
att undersöka saken.
Ulla Eckerberg
Informerade om att hon noterat att Sydsvenska Älghundsklubben tagit beslut om att
subventionera HD röntgen utförd av medlemmar i klubben, (för vidare information
hänvisas till klubbens hemsida). UKK utryckte sin stora uppskattning inför ett mycket
gott initiativ av klubben- speciellt med tanke på att raser som klubben representerar
ligger högt i UKKs HD ärendestatistik. Förhoppningsvis kommer åtgärden att motivera
fler ägare att röntga sina hundar.
Ulla delgav även statistik gällande de ärenden kommittén anmält till SKKs
Disciplinnämnd. Kommittén tackade för detta samt beslutade att den ska delges CS.
Petra Waleij
Gav en kort förevisning av hur valpregistrering online kommer att se ut, kommittén
tackade för detta samt utryckte förhoppningar om att projektet kommer att bli lyckat.

§ 10 VU ärenden
VU ärenden redovisades för och fastställdes därefter.
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§ 11 Uppfödarärenden
U1/19
Medlem som enligt skrivelse sålt hund tillsammans med delägare på ett avtal som på
ett flertal punkter strider mot SKKs regelverk. Avtalet tecknades när rasen inte ännu
var erkänd av SKK samt när den anmälda personen inte var medlem i SKK, delägaren
får inte bli medlem i SKK organisationen. Nu önskar anmälaren att avtalet löses. Enligt
mejl från den jurist som angivits som upprättare av avtalet är avtalet inte i enlighet
med det ursprungliga avtal som juristen tagit fram. Medlemmen anger att denne anser
att avtal ska hållas. Köparen anger att denna har överfört ersättning till medlemmen
för att hunden ska omregistreras i SKK men att detta inte är gjort. Medlemmen
erbjuder därefter via ett allmänt mejl erbjudande att de som deläger hundar kan få
köpa ut sina hundar, erbjudandet var tidsbegränsat och olika priser gällde för om
hunden skulle registreras eller om den köps oregistrerad. Anmälaren tackade ja till
erbjudandet med vad SKK vet har medlemmen inte kunnat nås för uppgörelse. Efter
granskning av handlingarna anser UKK att då avtalet tecknades då medlemmen inte
var medlem i SKK kan SKK inte kräva att avtalet hävs, UKK anser att om avtalet hade
tecknats under tidpunkt då medlemmen är medlem så hade det klart stridit mot SKKs
regelverk. Såväl tvist gällande avtal som eventuella ekonomiska förehavanden är
därför upp till parterna att själva lösa alternativt att de vänder sig till allmän domstol.
Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
U2/19
Uppfödare som sålt valp som mycket kort tid efter köpet börjar klia sig extremt
mycket. Köparen tar valpen till veterinär som också konstaterar att valpen har en
extrem klåda. Veterinär undersöker huden via skrapprov men inget hittas, behandling
mot rävskabb ordineras. Valpen slutar inte klia sig trots behandling samt sanering av
hemmet. Köparen tar valpen till en hudspecialist, ger specialkost samt medicinering
men detta hjälper inte. Köparen har försökt att reklamera valpen men uppfödaren
vägrar ta emot reklamationen. Enligt uppfödaren är valpen besiktigad tre dagar innan
försäljningen utan anmärkning, uppfödaren anser att valpen inte skulle ha behandlats
mot rävskabb då det är en tuff behandling för en liten valp, ingen av uppfödarens
hundar har rävskabb. Uppfödaren vill inte ta emot reklamationen då denna anser att
det är för stressigt för en kliande valp att befinna sig hos uppfödaren då den skulle må
dåligt av ett miljöombyte. Uppfödaren har inte motsatt sig ekonomisk ersättning men
då ska valpen vara avlivad med intyg samt diagnos. Köparen meddelar under ärendets
handläggning att valpen är avlivad på inrådan av veterinär, intyg samt meddelande om
att det inte går att ställa säker diagnos men att det kan vara frågan om tex syringomeli
eller tex tumör i hjärna/hjärnstam då valpen inte svarat på någon av behandlingarna
finns. Kommittén granskade ärendet noggrant, där framkommer det att uppfödaren
har erbjudit köparen ekonomisk ersättning under förutsättning att diagnos var ställd.
Enligt Konsumentköplagen är en näringsidkare skyldig att avhjälpa eller omleverera
vara om fel uppdagas som anses vara på säljarens plikt. I detta fall har uppfödaren
varit villig till omleverans vilket köparen inte varit villig till. Då det vid UKKs
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mötesdatum inte finns någon fastställd diagnos kan inte UKK ta ställning till hur felet
ska klassas. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
U3/19
Ärende där tikägare och hanhundsägare tvistar om ersättning till hanhundsägaren för
utförd parning resulterande i kull, inget skriftligt parningsavtal är upprättat.
Hanhundsägaren undertecknar inte registreringsansökan för kullen då denna anser att
halva kullen tillhör denna, tikägaren anser att detta inte stämmer. Hanhundsägaren
har begärt att det ska göras en härstamningskontroll på kullen då tikägaren eventuellt
skulle ha bytt valpar. UKK gick igenom handlingarna i ärendet . Parterna har skriftligen
diskuterat olika nivåer på ersättning men någon tydlig överenskommelse gällande
detta kan inte utläsas. UKKs beslut till förslag till parterna är att den högsta
ekonomiska ersättningen som nämnts deponeras hos SKK av tikägaren samt att
hanhundsägaren därefter undertecknar registreringsansökan för kullen och kullen
registreras. Hela eller delar av den deponerade summan utbetalas efter påskrift till
hanhundsägaren under förutsättning att parterna kommit överens om
ersättningsnivån, eventuell resterande summa återbetalas därefter till tikägaren. Kan
parterna inte komma överens hänvisar SKK till allmän domstol. Kommittén beslutade
även att uppdra Agneta Lönn att kontakta parterna i ärendet i syfte att försöka lösa
situationen gällande ersättningen. Gällande begäran att kullen skulle
härstamningskontrolleras avslår UKK denna begäran, inga bevis för att valpar i kullen
skulle ha lagts till eller tagits ifrån annat än via påståenden från hanhundsägaren har
framkommit. Vad UKK förstår är dessutom kullen född via kejsarsnitt vilket innebär att
antalet valpar födda med säkerhet kan fastställas.
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad.
U4/19
Fodervärd som inte återlämnar en dräktig tik i tid för valpning till överlåtaren,
fodervärden säljer i stället kullen själv. Fodervärden anser att avtalet inte längre är
giltigt då en av överlåtarna har avlidit. Fodervärden har inte svarat SKK i ärendet. UKK
noterar dock att denna ställt fråga till SKKs frågebank där hennes åsikt i frågan
framkommer. Efter granskning av UKK i ärendet kan inte kommittén tolka avtalet på
annat sätt än att det är juridiskt bindande trots att en av överlåtarna har avlidit, att
fodervärden på detta sätt bryter mot avtalet är därför att klassa som avtalsbrott och
UKK rekommenderar därför uppfödaren att gällande den ekonomiska tvisten vända sig
till allmän domstol. Gällande kullen som fötts uppmanar UKK uppfödaren att registrera
denna i syfte att köparna inte ska behöva lida för fodervärdens agerande. Uppfödarens
kostnad för detta bör läggas till eventuell stämningsansökan då fodervärden själv
erhållit ersättning för sålda valpar som inte var dennas att sälja. Vidare beslutade UKK
att anmäla fodervärden till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
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U5/19
Det har skickats in ett avtal tecknat mellan en uppfödare och köpare till SKK utan
avsändare eller förklaring till varför, vid SKKs undersökning av avtalet framkommer det
att det inte är korrekt i fyllt, datum är motstridiga, det är tecknat för avelsrätt trots att
hunden säljs till 100% samt att köparen i bilaga åläggs att göra röntgen på hunden. I
skrivelse till UKK anger uppfödaren att denna inte använder avtalet som skickats in,
utan att det av misstag kanske kommit i väg med någon annan försäljning av hund.
UKK beslutade att bordlägga ärendet och tillskriva köparen.
U6/19
Uppfödare som enligt skrivelse med vilja har angivit en felaktig fader på en kull, korrekt
fader skulle istället vara hanens helbror. Enligt skrivelse från flera valpköpare är detta
något som uppfödaren misstänkte under en längre tid men inte gjort något åt. I
skrivelse från uppfödaren anger denna att det finns misstanke om att tiken har blivit
tjuvparad. Vid härstamningsutredning framkommer det att kullbrodern är far till
valparna. Efter granskning av ärendet framkommer det att ord står mot ord gällande
påståendet att uppfödaren medvetet angivit en felaktig fader. Korrigering i SKKs
register är gjord i enlighet med utredningens resultat. 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.
U7/19
Uppfödare som enligt skrivelse sålt två hundar utan att använda SKK köpeavtal samt
veterinärbesiktning. Hundarna var enligt köparen i dåligt skick och enligt information
under ärendets handläggning så är den ena hunden avlivad av köparen på grund av
sjukdom. I skrivelse anger uppfödaren att det inte är denna som sålt hundarna utan
endast agerat mellanhand, köparna skulle ha haft kunskap om hundarnas kondition vid
köpet. Efter granskning av ärendet konstaterar UKK att det är uppfödaren som tecknat
köpeavtal på hundarna. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd
för överträdelse av SKKs grundregler.
U8/19
Fodervärd som i skrivelse anger att dennes fodertik inte återlämnats av överlåtaren
efter parning. Fodervärden uppger att det även tidigare varit problem att få tiken åter
efter parning och vid förväntad valpning, tiken går dock tom, efter 5 veckor lämnas
tiken åter. Vid skrivelsens upprättande är tiken hos överlåtaren efter att den återigen
parats, enligt avtalet har tiden överskridits med 14 dagar. I skrivelse från överlåtaren
anger denna att det finns samarbetssvårigheter mellan dem, då överlåtaren anser att
fodervärden motarbetat överlåtaren samt att fodervärden håller hunden i alldeles för
högt hull samt att fodervärden ska har misshandlat överlåtaren. Överlåtaren har
veterinärintyg på att hunden är överviktig, överlåtaren har haft hunden hos sig längre
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tid än vad avtalet medger på grund av att uppfödaren var tvungen att banta ner
hunden, överlåtaren vill häva avtalet vilket fodervärden inte går med på. Efter
granskning av ärendet uppmanar UKK båda parterna att respektera det avtal de båda
ingått, det är av stor vikt att man både som överlåtare som fodervärd förstår vilka
skyldigheter man har. Likaväl som att uppfödaren ska lämna åter hunden till
fodervärden inom de tidsramar som anges i avtalet ska fodervärden hålla hunden i
sådan form att uppfödaren kan nyttja sina rättigheter. UKK noterar att tiken under
ärendets handläggning återlämnats till fodervärden. Om överlåtaren anser att
fodervärden brutit mot avtalet och därför vill häva det ska ärendet avgöras i allmän
domstol. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
U9/19
Uppfödare som tagit mot handpenning på valp men enligt skrivelse från anmälare har
uppfödaren därefter backat ur köpet. SKK har tillskrivit uppfödaren men till dags dato
har inget svar trots påminnelse inkommit. Efter att UKK granskat de handlingar som
inkommit i ärendet framkommer det att handpenning erlagts av anmälaren samt att
handpenningen enligt UKKs vetskap inte återbetalats. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U10/19
Uppfödare som under tid för ett pågående registreringsförbud säljer en kull valpar.
Uppfödaren anger att det är uppfödarens dotter som är uppfödare till kullen samt att
uppfödaren endast hjälper till vid försäljning av kullen. Vid UKKs granskning av
ägarbyten på de hundar uppfödaren har ägt samt vem det är som därefter registrerat
kullar anser UKK att det gjorts aktiva försök att kringgå SKKs regler samt beslut. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren, dottern samt annan person boende på samma
adress till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U11/19
Uppfödare som annonserar ut en kull blandrasvalpar. SKK tillskriver uppfödaren som
anger att det är uppfödarens dotters hund samt kull, SKK efterfrågar också information
gällande att uppfödaren skrivit på Facebooksida att det planeras en blandraskull. 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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U12/19
Uppfödare som sålt en hund för 14 000kr samt att två parningar skulle få tas på
hunden utan att använda SKK avtal, hunden vid försäljningstillfället inte var
veterinärbesiktigad. Hunden lämnas till uppfödaren för passning/parning och en tid
efter återlämnandet upptäcker köparen att hunden har ett sår som behöver
veterinärvård, enligt skrivelsen hade inte detta informerats om från uppfödaren.
Uppfödaren anger att hunden först lämnades ut på prov, uppfödaren var osäker på om
hunden skulle säljas eller sättas ut på foder, uppfödaren anger att det inte funnits tid
att upprätta korrekt avtal samt att denna skulle ha avvaktat med försäljning så att
besiktning kunde göras. Gällande såret så ansåg uppfödaren att det inte skulle bli
några problem då det vid överlämnandet såg fint ut. Efter granskning av UKK
framkommer det att korrekt avtal skulle varit ett Köpeavtal med bibehållen avelsrätt,
det är angivet att hunden är försäkrad för 14 000kr samt att köpeskillingen i det
egenupprättade avtalet är angivet till 14 000kr, alltså är hundens fulla värde 14 000kr,
UKK uppmanar därför uppfödaren att antingen återbetala halva köpeskillingen mot att
ett köpeavtal med bibehållen avelsrätt upprättas där rätt till tre kullar ges alternativt
att någon återbetalning inte görs mot att ett Köpeavtal upprättas utan rättigheter till
kullar ges. Ärendet bordlades i väntan kopia på upprättat avtal som ska skickas in till
SKK senast 25 mars 2019.
U13/19
Uppfödare som vid tidigare besök (nov 2017) haft brister i sin hundhållning, vid nu
aktuellt besök nekar uppfödaren tillträde för konsulenterna, SKK har fått information
om att uppfödaren eventuellt har en blandraskull. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U14/19
Uppfödare som inte medverkar till kennelkonsulentbesök. UKK beslutade att be
kennelkonsulenterna inkomma med en mer detaljerad beskrivning av besöket samt att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U15/19
I oktober 2018 blir SKK uppmärksammade att en medlem har en kull till salu som inte
är SKK registrerad, medlemmen förklarar att det inte är dennas tik utan att
medlemmen endast äger hanen samt att kullen kommer att registreras av ägaren till
tiken. SKK nöjer sig med förklaringen samt meddelar medlemmen att det är klokt att
vara tydligare i framtiden gällande vem det är som är uppfödare till eventuell kull så
missförstånd undviks. Registreringsansökan därefter in till SKK där det anges att det är
tikägaren som är uppfödare, dock löses inte registreringsbevisen ut för kullen trots
påminnelser. I januari 2019 blir SKK kontaktade av en person som köpt en valp i kullen,
vid köpet anges att kullen är registrerad detta bevisas med att kullen finn på SKK
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Hunddata men att registreringsbevis kommer senare. Köparen anger att hunden köpts
av medlemmen, bevis på detta visas i form av meddelanden samt att det
telefonnummer som anges går till medlemmen. SKK tillskriver både medlemmen som
samt tikägaren. Ett ombud från tikägaren anger att denna i princip blivit lurad av
medlemmen samt att tikägaren står under förvaltarskap samt har inga medel att lösa
ut registreringsbevisen. Vid datum för mötet har inte medlemmen skriftligen svarat
men talat med sekreteraren och då sagt att medlemmen inte äger tiken utan att den är
en fodertik (där medlemmen är överlåtare) och att det är fodervärden (tikägaren) som
ska registrera kullen. Sekreteraren upplyste medlemmen att det inte är så avtalet är
menat. Efter UKKs granskning av ärendet framkommer det tydligt att det är
medlemmen som är den egentliga uppfödaren, att en fodervärd ska registrera kullen
strider mot själva avtalet då det är överlåtaren (medlemmen) som innehar avelsrätten
och alltså är den som ska registrera kullen samt stå för kostnaden för denna. I detta fall
har medlemmen (så som UKK förstår det) har sålt kullen och upplåter till fodervärden
att registrera kullen innebärande att fodervärden är tvungen att stå för kostnaden för
registrering. UKK noterar även att det inte upprättas något korrekt SKK avtal. UKK
beslutade att medlemmen senast 25 mars 2019 ska inkomma med en
registreringsansökan för hela kullen samt då medlemmen tidigare registrerat två kullar
även ansöka och betala för kennelnamn. Ärendet bordlades i väntan på att
handlingarna skickas in.
U16/19
Uppfödare som är anmälda för att ha lämnat ut hund på foder utan SKK avtal, avtalet
är ett handskrivet avtal benämnt ”fodervärdsavtal” som inte följer SKKs regelverk.
Hunden är inte heller besiktigad. Uppfödarna anger att avtalet skrevs då de inte hade
något avtal hemma, samt att anmälarna gick med på det. Uppfödarna anger att
anmälarna skulle använda hunden till jakt då anmälarna skulle ha egna jaktmarker men
att det därefter visade sig inte stämma. Uppfödarna bestämde att de skulle hämta
tillbaka hunden, anmälarna var inte hemma utan de talas vid i telefon, anmälaren
kräver då en summa pengar för att lämna tillbaka hunden, uppfödarna anser att
anmälaren ljugit att de skulle ha jaktmark när de inte har det. Anmälarna anger att
uppfödaren meddelat att då och då kommer jag för att höra hunden skälla, ingen
hänsyn togs till om anmälarna hade möjlighet vid det tillfället. I det handskrivna avtalet
står inget om hur hunden ska vårdas, inget om rättigheter till hunden osv. hunden är
en duktig jakthund med många lyckade jakter hos anmälarna, anmälarna anger att
uppfödarna hotat dem samt att de fått brev från kronofogden gällande hunden. Efter
att UKK har granskat handlingarna i ärendet framkommer det att avtalet inte är ett
fodervärdsavtal, uppfödarna har inte i avtalet tecknat sig för avelsrätt eller annan rätt,
det korrekta avtalet skulle vara ett inackorderingsavtal om intentionen var att hunden
tillfälligtvis skulle vara hos anmälarna. I skrivelse har anmälarna nämnt att hunden
skulle vara återlämnad dock råder det osäkerhet om det verkligen är så. UKK beslutade
att bordlägga ärendet samt tillfråga uppfödaren var hunden är nu.
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U17/18
Uppfödare som inte medverkar till att kennelkonsulent kan göra besök. UKK beslutade
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U18/19
Uppfödare som inte medverkar till att kennelkonsulent kan göra besök. UKK beslutade
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U19/19
Uppfödare som är sambo med person som är utesluten ur SKK samt att de tidigare var
delägare i gemensam kennel. Den uteslutna personen har från SKKs kansli i oktober
2018 speciellt blivit informerad om att man som utesluten inte får framföra hund på
prov och utställning. Strax efter denna tidpunkt görs det ägarbyten på ett flertal
hundar som den uteslutna medlemmen äger till sambon. I november 2018 visar den
uteslutna medlemmen hundar utomlands. Den uteslutna medlemmen ställer hundar
därefter återigen ut hundar utomlands i december 2018 samt i februari 2019, det
anges i utställningskatalogerna att sambon är ägare till hundarna. Efter att UKK har
granskat ärendet menar UKK att den utesluta medlemmens agerande är ett medvetet
brott mot SKKs regelverk. Medlemmen har tydligt blivit informerad om regelverket att
det krävs ett aktivt medlemskap i en nationell kennelklubb för att få ställa ut hund, en
person bosatt i Sverige ska därför ha ett aktivt medlemskap i SKK för att kunna ställa ut
hund utomlands. Dessutom innebär uteslutning att de hundar medlemmen ägt vid
tiden för uteslutningen ålagts ett sex månaders långt tävlingsförbud. I SKKs Allmänna
Regler för Utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar kan man utläsa:
”Hund får inte delta, som under de senaste sex månaderna före aktuellt utställnings-,
prov-, tävlings- eller beskrivningstillfälle ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd
uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning,
prov, tävling eller beskrivning”.
UKK beslutade att anmäla sambon till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler. Samt att protokollsutdrag även ska skickas till SKKs Utställningskommitté
för kännedom.
U20/18
Uppfödare där kennelkonsulenter nekas besök till uppfödarens hundstall, vid tidigare
besök (2017) har det varit stor oreda i huset på grund av skada på uppfödarens hus.
Vid besök i januari 2018 konstaterar konsulenter att det fortfarande är stor oreda i
huset. Uppfödaren anger att uppfödningen ska läggas ner. 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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§ 12 Ledärenden
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
Inga inkomna
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
HD1-5/19
Cockerspaniel, Cane corso, Alaskan malamute, Västsibirisk laika, 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.
HD6/19
American staffordshire terrier
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.
HD7/19
Lagotto romagnolo
Uppfödaren har missuppfattat 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.
HD8/19
Maremmano abruzzese
Tik som parats innan HD röntgen, uppfödaren förklarar i skrivelse till SKK att tiken ”har
för aveln särskilt betydande anlag och låg inavelsgrad” samt att uppfödaren medvetet
valde att använda tiken i avel med en hane med HD grad A. SKK noterar att när väl
tiken röntgas blir resultatet HD grad D. Efter genomgång av ärendet anser UKK att
uppfödarens anledning att para innan registreringskraven för rasen är uppfyllda inte är
tillräckliga. Uppfödaren hade ett ärende 2017 där en tik tjuvparades innan hanen var
HD röntgad. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
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HD9/19
Schillerstövare
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.

Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
P1/19
Chihuahua
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
P2-4/19
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna 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 uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

§ 106 Grundregelärenden
Ung tik
G1-5/19
Staffordshire bullterrier, Siberian husky, Alaskan malamute, Staffordshire bullterrier,
Pomeranian
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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G6-7/19
Chihuahua, Siberian husky
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna 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 uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tik med täta kullar
G8/19
Chihuahua
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G9/19
Chihuahua
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.
G10-14/19
Pudel, Griffon bruxellois, Tysk schäferhund, Pudel, Japansk spets
Uppfödaren har missuppfattat regelverket.
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.
G15/19
Lhasa apso
Uppfödare som enligt skrivelse parade tiken tätt då den hane som var tilltänkt var
inlånad och skulle skickas hem inom kort. UKK noterar att uppfödaren haft ett ärende
2016 då kommittén övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men då
valde att påpeka att SKKs regelverk i fortsättningen ska följas. Uppfödaren hade även
ett ärende under 2018 gällande parning av en tik för tätt. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
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Täta kullar tik över 7 år
G16/19
Strävhårig foxterrier
Uppfödaren har missuppfattat 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.
Tik med en sjätte kull
G17/19
Chihuahua
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna 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 uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tik över sju år ej veterinärbesiktigad
G18/19
Jämthund
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G19-21/19
Podengo portuges, Strävhårig foxterrier, Västsibirisk laika
Uppfödaren har missuppfattat regelverket.
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.
G22/19
Cavalier king Charles
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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G23/19
Jack russel terrier
Uppfödare som inte kunnat ordna intyg på tiken innan parning då uppfödarens
veterinär hade semester. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Tik över sju år ej tidigare kull
G24/19
Siberian husky
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G25/19
Siberian husky
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.
Nära släkt
G26/19
Mops
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.

§ 13 Ögonärenden
Inga inkomna.

§ 14 Hjärtärenden
Inga inkomna.
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§ 15 Registreringsärenden
R1/19
Dansk/svensk gårdshund
Tik som blivit tjuvparad av hane utan HD röntgen, någon röntgen av hanen kan inte
utföras då hanen dött innan det upptäcks att tiken är dräktig. Uppfödaren ansöker nu
om dispens att registrera kullen. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen med
avelsspärr som kan släppas under förutsättning att den enskilda individen själv har ett
officiellt röntgenresultat. Det är den enskilda ägaren som själv ansöker om släppande
av spärr. UKK påpekade också 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.
R2/19
Chihuahua
Medlem som inkommer med en registreringsansökan för en kull äldre än 5 månader,
SKK efterfrågar förklaring till den sena ansökan men ingen sådan har inkommit. UKK
beslutade att neka registrering samt anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
R3/19
Chihuahua
Medlem som ansöker om dispens att registrera kull efter tik som opererats för patella.
enligt medlemmen har hunden behövts opererats på grund av skada. UKK granskade
handlingarna som inkommit och konstaterar att medlemmen tagit hunden till
veterinär för patellaundersökning efter parning, vid besöket meddelades det att
veterinär inte utfärdade intyg då hunden opererats för patella luxation. Vidare anser
kommittén att det strider mot SKKs regelverk att para en hund som opererats för
patellaluxation oavsett eventuell orsak. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen
med avelsspärr som inte kan hävas samt att anmäla medlemmen till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
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§ 16 Bordlagda ärenden
U65/18
Ärende gällande uppfödare som enligt skrivelse sålt valpar som vid försäljningen var
behäftade med parasiter, dessa parasiter gjorde att valparna krävde veterinärvård,
avmaskning samt specialfoder. Enligt svar från uppfödarna var valparna friska vid
leverans samt veterinärbesiktigade utan anmärkning. De hade ingen aning om att
valparna skulle ha någon parasit vid leverans. UKK konstaterar efter genomgång av
ärendet att valparna haft parasiter som får antas ha funnits vid leverans då sjukdom
inträffade kort tid efter leverans. De kostnader som köparen erlagt i samband med
utredning samt vård av valparna anser UKK att uppfödaren mot bevis på utlägg ska
erlägga till köparen, UKK förutsätter att detta görs skyndsamt. Ärendet lades därefter
till handlingarna utan vidare åtgärd.
U51/18
Ärende där UKK krävt att kull ska härstamningskontrolleras då ägaren till den angivna
fadern angett att det är fel fader till kullen. Uppfödarna har nu inkommit med en
skrivelse där det anges att uppfödarna och anmälaren hade en tvist gällande en annan
hund och att osämjan i det ärendet skulle ha initierat det nu aktuella ärendet. Flera av
hundarna i kullen är döda (kullen föddes 2013), föräldrarna är inte heller i livet samt
att kullen redan från registreringstillfället var avelsspärrade på grund av
föräldradjurens HD status. Valparna i kullen skänktes bort. UKK konstaterar att om
denna information inkommit från uppfödarna redan då SKK först tillskrev dem hade
UKK då antagligen tagit ett annat beslut i ärendet. UKK beslutade att dra beslutet
gällande krav på härstamningskontroll av kullen, ärendet lades därefter till
handlingarna utan vidare åtgärd.
U63/18
Ärende som UKK bordlade i väntan på att uppfödaren skulle återbetala handpenning,
detta är nu gjort; UKK noterar att betalningen enligt köparen inte till fullo är betald i
och med valutaomväxling, köparen har dock angett att denna är nöjd. Ärendet lades
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
U57/18
Ärende som UKK beslutade att bordlägga i väntan på kopior på köpeavtal från kull,
uppfödaren hade sålt kull utan avtal och UKK uppmanade uppfödaren att teckna avtal
på kullen. Inga kopior eller skrivelse har till dags dato inkommit. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
G104/18 ärende där UKK bordlade i väntan på förtydligande från uppfödaren gällande
hur en parning gått till, inget svar har till dags dato inkommit. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
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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.
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.

§ 18 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Kommittén noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut.

§ 19 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Förelåg protokollsutdrag från SKK CS §129e kommittén noterade utdraget och lade det
därefter åt sidan utan vidare åtgärd.
Förelåg protokollsutdrag från SKK UK §18 gällande ansökan av medel för utveckling av
distansutbildningar. Kommittén noterade informationen och lade det därefter åt sidan
utan vidare åtgärd.

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

§ 21 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

§ 22
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.
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§ 23 Nästa möte
11 april, SKKs kansli.

§ 24 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde
avslutat.

Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

Justeras:
Freddy Kjellström
Ordförande

Ulla Eckerberg
Ledamot

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

