SKK/UKK 2/2011
2011-03-15
§§ 27-50

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté (UKK) den 15 mars 2011, Möllan, Spånga

Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.), Ann-Charlotte Hillberger, Kjell Lindström, Ulla Eckerberg,
Gunilla Skoglund, Margareta Sundqvist, Irene Berglund
Adjungerade: Margareta Thyr, Petra Waleij, Agneta Lönn, Ulf Uddman §31, 46 samt 47
Anmält förhinder: Åsa Lindholm
Vid protokollet: Åsa Blomqvist

§ 27 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna, till årets andra möte som därefter förklarades öppnat.

§ 28 Val av justerare
Ulla Eckerberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 29 Föregående protokoll
Rättelser
§ 11 Ärenden angående leder
HD5/11
Kommittén godtar förklaringen från uppfödaren och hanhundsägaren.

§ 30 Information från ordföranden
Ordföranden har agerat mötesordföranden på ett antal SKK klubbars årsmöten.
Resultatrapporten gicks igenom.

§ 31 Information från SKKs VD/Chefsjurist

VD har haft ett av UKK begärt möte med en kennelkonsulent, VD redogjorde för mötet och
kommittén fick ta del av de anteckningar som fördes och även de kommentarer konsulenten
bifogat anteckningarna. Kommittén beslutade att hänskjuta beslut till § 32.
VD informerade även om de nya införselreglerna som skall träda i kraft samt om de problem som
upptäckten av rävens dvärgbandmask skapat.
VD informerade även om att indikationer finns på att Danmark eventuellt kommer att införa
förbud för fler än de 13 raser som finns i dag. VD har träffat Lantbruksministern och då framfört
SKKs åsikt i frågan om rasförbud.
HD index kommer att införas 1/1 2012 för raserna Berner sennen, Rottweiler, Flatcoated retriever,
Golden retriever samt Labrador retriever, flera andra klubbar har dessutom framfört intresse om
att få ingå i projektet.
VD informerade även om att en ny sekreterare i Föreningskommittén har tillsatts, Anna Qvarfort
kommer även att handha kommunikationen mellan Länsstyrelserna och SKK.
Ett ökat intresse finns från samhället på olika sorters tjänstehundar så som till exempel
ledarhundar, vårdhundar. I och med detta finns också krav/önskemål på avtal, avvikande från
grundreglerna och vissa riktlinjer. Kommittén diskuterade frågan om avtal för tjänstehundar och
beslutade att låta chefsjuristen samt VD att gå vidare med frågan.
Frågan om ett eventuellt register för tjänstehundar bordlades i väntan på ytterligare information.
Chefsjuristen informerade om att det kommer att ske vissa omflyttningar på SKKs kansli då en
omorganisation kommer att ske.
§ 32 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Birgitta Eriksson begär att återauktoriseras som kennelkonsulent. UKK beslutade att auktorisera
Birgitta Eriksson och hälsar henne varmt välkommen åter i konsulentverksamheten.
Kennelkonsulent Johnny Andersson önskar på egen begäran att avauktoriseras som
kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Johnny för nedlagt arbete genom åren och överlämnar begäran
till SKK/CS för verkställighet.
Ordföranden kontaktar två kennelkonsulenter som inte gjort några besök under 2010.
Nya kennelkonsulenter
Kennelkonsulent Anncharlotte Nyberg rekommenderar att kennelkonsulentelev Jana Flybring
Gävleborgs län auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Jana Flybring och hälsar henne varmt
välkommen i konsulentverksamheten.
Kennelkonsulent Peter Eriksson rekommenderar att kennelkonsulentelev Åsa Lifhjelm
Västerbottens län auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Åsa Lifhjelm och hälsar henne varmt
välkommen i konsulentverksamheten.
Planeringen inför höstens kennelkonsulentkonferens diskuterades, datum för konferensen
beslutades till 29-30 oktober 2011.

Hänskjutet beslut från §31, UKK diskuterade ärendet mycket ingående och då konsulentens oväld
och objektivitet kan ifrågasättas beslutade UKK att föreslå SKKs Centralstyrelse att avauktorisera
aktuell kennelkonsulent.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade.

§ 33 Information från sekreteraren
Ingen information förelåg.
§ 34 Information från UKKs ledamöter
Gunilla Skoglund var på den mycket uppskattade Avelskonferensen som AK arrangerat. Kjell
Lindström har hoppat in på Margareta Sundqvists plats i Agrias skadeprövningsnämnd –vilket var
ett mycket intressant möte.
Ulla Eckerberg och Margareta Thyr har varit på kennelkonsulent träff i Småland, där de
presenterade den tänkta utvecklingen av konsulentarbetet., intrycket var att träffen var
uppskattad.

§ 35 VU ärenden
Dispenser som getts redogjordes för.
§ 36 Uppfödarärenden
U11/11
Uppfödare som ville köpa en hund från en annan kennel. Uppfödaren blir mycket upprörd då
uppfödaren fick beskedet från anmälaren att uppfödaren är uppsatt på väntelista. Uppfödaren
anser att denne har förtur då pappan till kullen är efter dennes egna linjer.
Inget brott som UKK anser strider mot SKKs grundregler har begåtts, parterna hänvisas till allmän
domstol.
UKK vill dock påpeka att en uppfödare har en självklar rätt att välja till vem man vill sälja valpar.
U12/11
Uppfödare som sålt valp utan att ha registrerat kullen, uppfödaren har inte svarat på brev från
UKK. Uppfödaren har dessutom registrerat en kull men inte löst ut stamtavlorna.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U13/11
Tik som parats för första gången vid över 7års ålder. Uppfödaren meddelar att tiken tidigare varit
dräktig men gått tom. Uppfödaren har dessutom blivit anmäld av rasklubben för att agera bulvan
åt en finsk uppfödare. Tiken har röntgats ett flertal tillfällen i Finland med C höfter, vid avläsning i
Sverige fick hon B. Kullen marknadsförs i Finland av den finska uppfödaren. UKK har begärt
förklaring av uppfödaren och fått denna på finska, UKK har då begärt att förklaringen skall
inkomma på svenska eller engelska men denna har inte kommit.
Ärendet bordlades i väntan på köpekontrakt som skall begäras in.

U14/11
Uppfödare som lämnat ut tik utan avtal.
Då uppfödaren inte tyckte att hunden sköttes som den skulle eller ställdes ut som uppfödaren
angetts togs hunden tillbaka. Uppfödaren medger att hunden lämnades ut på ett muntligt avtal
men då denne inte tyckte att det funkade tillfredsställande med hunden återtogs den.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U15/11
Delägare som anmäler den andra delägaren för att ha brutit mot deras kontrakt i och med att
hunden sålts.
Ärendet lägges till handlingarna utan åtgärd då frågan är civilrättslig.
U16/11
Uppfödare som transporterat tik till och ifrån utställning samma dag som den valpade en valp.
Uppfödaren hade ingen aning om att tiken var dräktig då den blivit tjuvparad i annan kennel.
UKK godtar förklaringen och lägger ärendet till handlingarna utan åtgärd.
§ 37 Ärenden angående leder
Armbågsröntgen på tik hane eller båda har utförts efter parning
ED
Inga inkomna
Höftledsröntgen på tik hane eller båda har utförts efter parning
HD 8-14/11
Norsk älghund grå, Dansk svensk gårdshund, Wachtelhund, Jämthund, Schillerstövare,
Samojedhund, Cane corso
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD15-19/11
Rottweiler, Labrador Retriever, American Akita, Puli, Finsk lapphund
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.

Patella undersökning på tik hane eller båda har utförts efter parning.
P8-12/11
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning
P13/11

Chihuahua
Uppfödaren har patella undersökt tiken två gånger den ena gången innan parning och den andra
efter, intyget som utfärdats innan parning hade ej skickats in till SKK.
Resultatet är nu infört i SKK Hunddata.
UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången
låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
P14/11
Chihuahua
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.
P15/11
Bichon Frisé
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.
P16/11
Chihuahua
Tik som tjuvparats med chipkastrerad hane. Uppfödaren hade inte blivit upplyst av veterinären om
att det kunde ta flera veckor innan chipet verkade, och hade därför inte uppsikt över tik och hane.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade
UKK att godta den inkomna förklaringen.
P17/11
Chihuahua
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.

§38 Grundregel ärenden
Tik under 18 månader
G18-20/11
Tysk spets/Mittel, Yorkshireterrier, Tax
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G21-22/11
Tysk spets/Mittel, Chinese crested dog

UKK påpekade att uppfödarna skall vara mer uppmärksamma 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 de inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G23/11
Bordlägges i väntan på kennelkonsulentbesök.
Täta kullar
G24-25/11
Australian shepherd, Chihuahua
UKK påpekade att uppfödarna skall vara mer uppmärksamma 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 de inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G26/11
Petit Brabancon
Tik som blivit tjuvparad två gånger under kort tid.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
G27/11
Riesenschnauzer
Uppfödare som missat att det inte gått tillräcklig tid mellan tikens kullar. Uppfödaren hade 2009
en kull där brott mot samma regel förekom då med anledning av en tjuvparning.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
G28/11
Griffon bruxellois
Uppfödare som trots upprepade påminnelser ej inkommit med förklaring till tikens täta kullar.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

Tik 7år första kull
G29/10
Tax
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tik över 7år ej veterinär intyg
G30/11
Basenji
Uppfödaren hade missförstått åldersgränsen.
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 släktskap
G31-32/11
Borderterrier,Pointer
UKK påpekade att uppfödarna skall vara mer uppmärksamma 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 de inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

§ 39 Ögon-ärenden
Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö5-7/11
Tibetansk spaniel, Norrbottenspets, Portugisisk vattenhund
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Ö8/11
Lhasa Apso
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
9/11
Papillon
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.
Ö10/11
Papillon
Uppfödare som inte svarat UKK varför ögonlysning ej gjorts innan parning.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

§40 Ärende angående hjärta
H1/11
Cavalier king charles spaniel
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

§ 41 Registreringsärenden
R19/10
Finsk Stövare
Uppfödare som fått dispens (UKK1/11) för att registrera valpar äldre än 5mån, nu vill uppfödaren
inte registrera hela kullen utan bara de som är ”bra”.

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

R7/11
Bichon havanais
Uppfödare som trots flertalet uppmaningar inte inkommit med testikelintyg på pappan till
uppfödd kull.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
R8/11
Shih-Tzu
Uppfödare som vid registreringsansökan ej skickar med bevis på medlemskap i SKK
organisationen, uppfödaren har trots flertalet uppmaningar inte inkommit med medlemsbevis.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
R9/11
American staffordshireterrier
Uppfödare som trots flertalet uppmaningar inte löst ut exportstamtavla på omregistrerad hund.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
R10/11
Mops
Medlem som trots flertalet uppmaningar inte löst ut exportstamtavlor på omregistrerade hundar.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
R11/11
Sankt Bernhardshund
Uppfödare som trots flertalet uppmaningar inte löst ut exportstamtavla på omregistrerad hund
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
R12/11
Pudel
Uppfödare som trots flertalet uppmaningar inte löst ut registreringsbevis för uppfödd kull.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
R13/11
Cane corso
Uppfödare som av registreringsavdelningen blivit nekad registrering av importerad hund. Hunden
är efter hund som sedan 2007-12-19 är spärrad från deltagande i all SKK verksamhet på grund av
oacceptabelt beteende. Osäkerhet råder också om uppfödaren bor i Sverige eller Danmark, kullar
som uppfödaren föder upp registreras i flera fall så sent att valpleverans redan skett vid
registreringstillfället.

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

§ 42 Dispenser
Inga inkomna.
§ 43 Bordlagda ärenden
Det bordlagda ärendet angående UKKs broschyrer togs upp.
Broschyrerna ”Kennelkonsulent en i hund kunnig person” samt ”kennelkonsulent” skall
omarbetas.
Omarbete krävs av broschyren ”Råd och anvisningar” detta ges i uppdrag till Margreta Thyr.
§ 44 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
R5/11
Återkallas då uppfödaren betalat avgiften.
§ 45 Coachning av kennelkonsulenter/uppfödare
Ordförande informerade om att förslaget angående egenkontroll mottogs mycket bra när det
förevisades Centralstyrelsen.
Förtydligande angående de så kallade mentorerna eller kontaktpersonerna som berördes vid UKK
mötet 1/11, med detta menas att kennelkonsulenterna skall få en kontakt- ”ett ansikte” in i
kommittén.
Ordföranden samt kommittén vill också belysa att det kommer att behövas fler konsulenter då
man ser att ett ökat behov av besök kommer att finnas.
En kortfattad information gällande egenkontrollen skall skickas till alla kennelkonsulenter samt
kontaktpersonerna.
Kommittén beslutade också att de konsulenter som besöker utställningar i sitt område med syftet
att informera om verksamheten skall få milersättning.
Utbildningen av konsulenterna via internet har blivit något försenat, utvärderingen kommer att
göras senare än planerat.

§ 46 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Inga inkomna.

§ 47 SKKs valphänvisning på internet.
VD informerade om det aktuella läget.

§ 48 Information angående utveckling av SKKs webbplats
VD informerade om det aktuella läget.

§ 49 Nästa möte
11 maj 2011 på Möllan, Spånga

§ 50
Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat - samt punkter som ska publiceras på SKK:s webbplats
och/eller i Hundsport funktionär.
UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med justerat protokoll.

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

Vid protokollet:

Åsa Blomqvist

Justeras:

Per-Inge Johansson

Ulla Eckerberg

Ordförande

Ledamot

…………………………………….

……………………………………

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

