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SKK/UKK nr 2 2015
2015-03-25
§ 25-47
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och
Kennelkonsulentkommitté onsdag 25 mars 2015.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, Åsa Magnusson Juberget samt Monika
Åkesson

Adjungerade:
-Agneta Lönn, Petra Waleij §25-§33 samt §38, Linda Glysing §43, journalistisk
bevakning Åsa Lindholm som deltog under valda delar av mötet, Gertrud Hagström
valberedningen .
Meddelat förhinder:
Ulla Eckerberg, Åsa Blomqvist
Protokoll
-Helena Sirén

§ 25 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna till årets andra möte, ett speciellt välkommen
riktades till Gertrud Hagström (valberedningen). Gertrud Hagström informerade om
bakgrunden till sin närvaro vid UKKs möte. Valberedningen har inför detta
Kennelfullmäktige valt att närvara vid samtliga fackkommittéers möten. Mötet
förklarades därefter öppnat.

§ 26 Val av justerare
Åsa Magnusson Juberget utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 27 Föregående protokoll
§ 10 Uppfödarärenden
U8/15
Skrivelse och mejl från anmälaren, UKK tog del av materialet och konstaterar att
anmälaren sedan tidigare är utesluten ur SKK organisationen, UKK finner ingen
anledning till att ändra beslutet och lade ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
UKKs protokoll nummer 1 2015 lades därmed med ett godkännande till handlingarna.

§ 28 Information från ordföranden
CS möte
Ordförande lämnade ett kort referat från SKKs Centralstyrelses senaste möte.
Breeding commission
Det förelåg rapport från ordföranden från möte i FCIs Breeding commisson i
Dortmund, februari 2015. Vid FCI Breeding Commissions möte i februari aktualiserades
frågan om att alla hundar bör behålla sitt ursprungliga registreringsnummer. Dels för
att säkerställa HD-index och inavelsberäkning, men även för att möjliggöra kontrollen
att en avelstik inte belastas med fler än 5 kullar. Efter diskussion beslutade mötet att
hänskjuta frågan till SKK/CS huruvida det är möjligt för SKK att införa denna rutin.
Grundregler
Förelåg den remiss till nya Grundregler som skickats till SKKs klubbar, kommittén
diskuterade olika skrivningar i förslaget och ser fram emot resultatet av remissen.
Resultatrapporter
Resultatrapport för december 2014 samt januari och februari 2015 förelåg,
rapporterna kommenterades i valda delar och lades efter granskning med ett
godkännande till handlingarna.

§ 29 Information från chefsjuristen
Bilagor
Det förslag till bilaga till SKKs Köpeavtal som arbetats på en tid presenterades,
kommittén diskuterade bilagorna och beslutade att inhämta CS syn på bilagorna.
Inackorderingsavtal
Förelåg ett antal frågeställningar som uppkommit under arbetet med att ta fram ett
nytt avtal, kommittén diskuterade förslagen och beslutade att arbetet ska fortgå med
hänsyn taget till kommitténs åsikter.
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§30 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Nya konsulenter
Kennelkonsulenterna Gunilla Skoglund och Inger Johansson rekommenderar att eleven
Mia Holmbäck, Västmanlands län, auktoriseras.
UKK beslutade att auktorisera Mia och hälsar henne varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Kennelkonsulent Inger Carlsson rekommenderar att eleven Annika Hörfors Rotestam,
Södermanlands län, auktoriseras.
UKK beslutade att auktorisera Annika och hälsar henne varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Kennelkonsulent Pia Molin rekommenderar att eleven Johan Holmqvist, Östergötlands
län, auktoriseras.
UKK beslutade att auktorisera Johan och hälsar honom varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Kennelkonsulent Petra Högberg rekommenderar att eleven Sari Söderström,
Västernorrlands län, auktoriseras.
UKK beslutade att auktorisera Sari och hälsar henne varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Anmälan
Anmälan som kort tid innan UKKs möte skickats till SKK gällande konsulents agerande,
UKK beslutade att bordlägga ärendet och tillskriva konsulenten i ärendet.
Statistik
Besöksstatistiken gällande kennelkonsulentverksamheten för 2014 presenterades och
man kan nu se effekten av de nya riktlinjerna. UKK konstaterar att antalet besök
minskat, detta är en följd av att de så kallade ”bombesöken” i sin tur har minskat. 2013
gjordes 1854 stycken bombesök och 2014 gjordes 988 stycken bombesök. De faktiska
besöken där uppfödarna varit hemma skiljer sig åt marginellt åt mellan 2013 och 2014.
Utbildning
En Kennelkonsulentutbildning del 2 har genomförts med intresserade och engagerade
blivande konsulenter. Föredragande från Länsstyrelsen samt från SKKs Avel och hälsa
avdelning genom Karin Drotz deltog under utbildningen.
Bok i gåva
Boken ”Hunduppfödning i teori och praktik” har skickats ut av SKK i gåva till landets
samtliga Länsstyrelser.
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Vägrar ta emot konsulent
Uppfödare där SKKs konsulent försökt göra besök ett flertal gånger samt att SKKs
kennelkonsulentkansli via brev upplyst uppfödaren om dennas skyldighet att ta emot
kennelkonsulentbesök. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd
för överträdelse av SKKs grundregler.

§ 31 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Åsa Magnusson Juberget
Deltog vid SKKs Temautbildning – utvärdering av RAS och centrala hälsoprogram som
var mycket intressant, Åsa reagerade dock över uppmaningen att avvakta med
veterinärbesök med hänsyn till de dyra veterinärvårdskostnaderna.
Åsa Lindholm
Deltog också på ovanstående temautbildning, även Åsa instämde i att den var mycket
intressant samt att den genomfördes i ett högt tempo och med bra stämning. Boken
”Hunduppfödning i teori och praktik” är nu publicerad, UKK tackade Åsa Lindholm
samt medförfattarna Catharina Linde Forsberg samt Ingalill Blixt till en mycket
informativ och högst intressant bok!
Gunilla Skoglund
Deltog vid kennelkonsulentutbildningen del 2.
Petra Waleij
Redovisade något sjunkande registreringssiffror.

§ 32 VU ärenden
VU ärendena redovisades för och fastställdes.
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§ 33 Uppfödarärenden
U9/15
Uppfödare som är anmäld för att inte ha tecknat köpeavtal vid mottagande av
handpenning samt för att ha hävt köpet utan att betala tillbaka handpenningen. I
skrivelse uppger uppfödaren att anmälaren anmält uppfödaren till Kronofogden men
inte fick igenom sitt krav samt till Tingsrätten där anmälaren inte infinner sig och
förlorar målet. Anmälaren överklagar till Högsta domstolen men får inte rätt där heller.
Efter genomgång av ärendet finner UKK att om anmälaren anser att uppfödaren är
ersättningsskyldig så är det till allmän domstol denna kan vända sig, vad UKK förstår
har anmälaren redan gjort detta och där förlorat i saken. UKK beslutade att lägga
ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
U10/15
Uppfödare som är anmäld för att inte ha tecknat köpeavtal vid mottagande av
handpenning samt för att ha hävt köpet utan att betala tillbaka handpenningen. I
skrivelse uppger uppfödaren att dag för hämtning av valp hade överenskommits men
att anmälaren inte hämtade valpen på överenskommet datum, uppfödaren var därför
tvungen att sätta valpen på pensionat tillsammans med uppfödarens andra hundar då
denna skulle på semester. Uppfödaren har även haft utgifter för ombesiktning,
transport till och från veterinär samt annonsering för att finna ny köpare. Uppfödaren
uppger att köpekontrakt upprättades men köparen skrev inte under avtalet. Efter
genomgång av ärendet beslutade UKK att lägga ärendet till handlingarna utan vidare
åtgärd.
U11/15
Uppfödare som anmälts för att ha bett anmälaren passa en hund i två månader då
uppfödaren skulle operera sig. Hunden stannade hos anmälaren i 18 månader. Under
denna tid blev hunden sjuk och veterinären gör bedömningen att hunden kan ha
allergi. Personen som passat hunden har haft utgifter för flera veterinärbesök, medicin
samt ögonlysning. Uppfödaren skriver att intentionen hela tiden endast varit att
anmälaren skulle passa hunden en kortare tid samt att hunden inte alls är sjuk,
uppfödaren har flera gånger föreslagit att hunden skulle lämnas åter men anmälaren
har inte återlämnat hunden. Efter genomgång av ärendet vill UKK informera om att
anmälaren har möjlighet att kräva ersättning av uppfödaren för de utlägg denna haft
för hunden, detta görs via kronofogde eller allmän domstol. Vidare kan UKK inte se att
uppfödaren handlat fel i och med att man kan lämna bort hund för tillfällig passning,
UKK uppmanar uppfödaren att upprätta skriftliga avtal. Ärendet lades därefter till
handlingarna utan vidare åtgärd.
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U12/15
Uppfödare som anmäls av en dansk och en finsk uppfödare för att registrerat en kull
efter tik och hane som uppfödaren inte hade avelsrätten på. De utländska uppfödarna
har återtagit tiken. Den danska och svenska uppfödaren köper in en tik av den finska
uppfödaren, i chattkonversation kan man utläsa att den danska uppfödaren säger att
de ska köpa tiken tillsammans och efter det att den danska uppfödaren fått sin kull så
är tiken den svenska uppfödarens till 100 %. Den svenska uppfödaren har även en
hanhund från den danska uppfödaren, hanhunden används till att para tiken och
kullen registreras i SKK. Den danska uppfödaren menar att den svenska uppfödaren
inte har rätt att göra detta. Efter genomgång av ärendet konstaterar UKK att det står
mellan uppfödare och uppfödare fritt att teckna avtal, dessa avtal tolkas generellt inte
av SKK. I ärendet har dock framkommit att tiken skulle tillfallit den svenska uppfödaren
efter att en kull registreras i Danmark, UKK noterar att det finns en kull registrerad i
Danmark efter det att den svenska uppfödaren köpt tiken. Vad UKK förstår skulle då
tiken tillhöra den svenska uppfödaren. Tiken är ändå återtagen, SKK ser inte att den
svenska uppfödaren handlat fel, ärendet lades därmed till handlingarna utan vidare
åtgärd.
U13/15
SKK har fått in en skrivelse från en fodervärd där fodervärden inte anser att de har fått
stöd av uppfödaren gällande foderhunden, foderhunden blev allvarligt sjuk och var
tvungen att avlivas strax innan 5 års ålder. Uppfödaren har i en bilaga angivit att
fodervärden ska stå för HD och ED röntgen, vilket fodervärden också gjort. Uppfödaren
har inte svarat SKK trots påminnelser. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U14/15
Köpare som skriver in till SKK gällande köpet av en valp, vid köpet var valpen dålig i
magen med lös avföring, veterinärbesiktning var utan anmärkning. Efter en vecka har
valpen avföring som består av blodblandat vatten, valpen tas därefter till djursjukhus
efter att den har kollapsat. Efter 6 dagar på djursjukhuset avlivas hunden då den inte
svarar på behandling. Uppfödaren har inte svarat varken köparen eller SKK trots
påminnelser. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut. Har köparen eventuella ekonomiska krav bör
denna vända sig till allmän domstol.
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U15/15
Uppfödare som anmäls av köpare för att ha sålt en annan persons uppfödda hund,
uppfödarna är mor och dotter med enskilda kennelnamn, modern hade
registreringsförbud under tiden för köpet. Den sålda hunden är registrerad av dottern
men på köpeavtalet har modern kvitterat köpeskillingen. Köparen säger att hunden är
sjuk och kräver ersättning av uppfödaren. Uppfödaren (dottern) skriver att det är
denna som sålt hunden men att hennes mor svarat på frågor då uppfödaren inte hade
tid. Modern skriver att hon och dottern hjälps åt med hundarna då de bor på samma
adress. UKK beslutade att anmäla båda uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
U16/15
Uppfödare som satt ut fyra hundar hos en släkting utan att ha tecknat avtal. Släktingen
har haft utlägg gällande veterinärvård och har inte kunnat teckna försäkring på
hundarna. En av hundarna är numera återlämnad. Uppfödarna skriver att släktingen
kontaktade dem och undrade om de hade någon hund som denna kunde få låna, av
olika anledningar har sedan även andra hundar lämnats över till släktingen. Efter
genomgång av ärendet beslutar UKK att uppfödaren och släktingen måste komma
överens om vem det är som äger hundarna då ord står mot ord om vad som
överenskommits. Kopia på eventuella köpeavtal ska skickas till UKK senast 22 maj
2015. Finns det eventuella ekonomiska krav bör man vända sig till allmän domstol.
Ärendet bordlades i väntan på svar.
U17/15
Köpare som skickat in skrivelse angående köp av hund med bibehållen avelsrätt som
återlämnats till säljaren utan att få tillbaka köpeskilling. Inga avtal finns inskickade från
någon part och säljaren har inte kommenterat detta. UKK beslutade att begära in
kopia på avtalet, samt kopia på återbetalad köpeskilling ärendet bordlades i väntan på
svar.
U18/15
Uppfödare som inte släpper in kennelkonsulent samt att UKK i tidigare ärende R31/14
begärt att en kull ska blodtypas, detta är inte gjort. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U19/15
Uppfödare med registreringsförbud med ca 1 år kvar på detta som parar tik med
annan uppfödares hanhund. Av olika anledningar frågar hanhundsägaren SKK
angående tikägaren och får då veta att denna har ett registreringsförbud. Då
parningen redan är gjord och tiken troligtvis är dräktig ber hanhundsägaren om
dispens att själv få registrera kullen. Tikägaren skriver i yttrande att denna har gjort
saker och ting i fel ordning och att det helt var ett misstag från hennes sida, både
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hanhund som tikägare är överens om att hanhundsägaren ska ansöka om dispens hos
SKK. Efter genomgång av ärendet beslutade UKK att inte ge dispens till
hanhundsägaren att registrera kullen, dispens medges till tikägaren att sälja kullen
oregistrerad. UKK beslutade att anmäla tikägaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
U20/15
Uppfödare som anmäls av fodervärd för att ha ändrat i fodervärdsavtalet för tik och
angett att tiken ska ha tre kullar istället för två samt att uppfödaren inte återlämnat
tiken efter parning. Kommittén diskuterade ärendet noggrant, att som uppfödare ta
tillbaka en foderhund utan fodervärdens medgivande strider mot fodervärdskontraktet
då det vid tvist skall hävas i allmän domstol. Enligt UKKs vetskap finns inget sådant
domstolsbeslut. Vid UKKs granskning framkommer det att ett nytt avtal där antal kullar
är justerat har skickats in till SKK, fodervärden anger att det inte är denna som
undertecknat avtalet. UKK frågar därför uppfödaren vem det är som undertecknat
avtalet, UKK vill också upplysa fodervärden om att denna är skyldig att acceptera det
justerade avtalet då detta är i enlighet med SKKs regler. 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.
UKK förutsätter också att foderhunden snarast återlämnas till fodervärden - dock
senast 15 april 2015.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
U21/15
Uppfödare som inte svarar SKK angående annons där uppfödaren säljer en kull valpar
som enligt annonsen inte kommer registreras i SKK. Uppfödaren har haft tidigare
ärende gällande försäljning av icke SKK registrerade valpar (U42/14) där UKK då godtog
uppfödarens förklaring. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd
för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U22/15
Uppfödare som sålt hund obesiktigad samt utan SKK avtal, hunden blir kort tid efter
försäljningen sjuk och köparen får ta hunden till veterinär för behandling och
medicinering, hunden var dessutom mycket smutsig vid leveransen. Köparna anser att
uppfödaren ska ersätta den för de utlägg de haft gällande hundens hälsa. Uppfödaren
anger i svarsskrivelse att denna inte hade tillgång till köpeavtal samt att köparen ville
ta med sig hunden på engång och att veterinärbesiktning då inte hanns med.
Uppfödaren anser inte att hunden var smutsig eller sjuk när den levererades. Enligt
konsumentköplagen är fel som uppträder inom sex månader efter leverans att
betrakta ett säljaransvar, såvida inte säljaren kan bevisa annat. UKK uppmanade
uppfödaren att alltid teckna avtal samt besiktiga hund vid försäljning. UKK övervägde
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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.
U23/15
Hanhundsägare som meddelar SKK att dennes hane har parat en uppfödares tik, dock
anger uppfödaren vid registreringsansökan att det är en annan hane som är far till
kullen. Uppfödaren tillbakavisar detta och uppger att tiken blivit tjuvparad av hennes
egen hane och att hanhundsägaren ljuger. Hanhundsägaren har skickat en
konversation som denne menar att uppfödaren skrivit. UKK beslutade att begära
blodtypning på kullen. Ärendet bordlades i väntan på resultat.
U24/15
Hanhundsägare som under 2 dagar tagit emot tik för parning, när kullen föds fattar
hanhundsägaren misstankar om det verkligen är dennas hane som är far till kullen då
kullen föds 68 dagar efter parning. Enligt hanhundsägaren som kontaktat avelsråd så
föds kullar av rasen normalt efter 57.5 dagar efter parning. Kullen DNA typas efter
beslut av SKK och det framkommer att hanen inte är far till kullen, tikägaren har också
lämnat med blod på egen hane men inte heller denne är far till kullen.
Hanhundsägarens andra hane blodtypas därefter men inte heller den är far. Tikägaren
anger att hanhundsägaren skulle haft flera andra hanhundar hos sig under
parningstiden som skulle vara kunna möjliga fäder. Hanhundsägaren anger att detta
inte stämmer utan hanarna är foderhundar som inte varit hemma hos uppfödaren
under tiden tiken varit på parning. UKK beslutade att begära blodtypning på
hanhundsägarnas båda foderhundar. Ärendet bordlades i väntan på svar.
U25/15
Uppfödare som anmäls av rasklubb för att fött upp kull utan att avelsdjuren uppfyller
SKKs registreringskrav samt att kullen inte registrerats i SKK. Uppfödaren har flera
månader efter det att kullen föds angett att kenneln flyttat till Ryssland. SKK skickar
brev till den ryska adressen som angivits men inget svar har inkommit trots
påminnelser. Uppfödaren är dock fortfarande mantalsskriven i Sverige. 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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§ 34 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
HD10-14/15
American staffordshire terrier, American staffordshire terrier, Chesapeake bay
retriever, Jämthund, 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.
HD15-19/15
Jämthund, Sankt bernhardshund, Cane corso, Jämthund, Irländsk röd setter
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.
Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning.
P5-6/15
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.
P7/15
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.
P8/15
Chihuahua
Uppfödare som inte patellaundersökt innan parning eftersom hunden inte fått sin
exportstamtavla. UKK menar att det faktum att hunden ännu inte fått sin stamtavla
skulle fått uppfödaren att avvakta med parning till dess att både stamtavla och
patellaintyg införskaffats. UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs
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Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande
om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
P9/15
Russkiy toy
Uppfödare som parat hane innan patellaundersökning på grund av tidsbrist.
Uppfödaren har haft tidigare ärende (P18/13) och blev då informerad om att upprepad
förseelse innebär disciplinär prövning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.

§ 35 Grundregelärenden
Tik under 18 mån vid parning
G21-23/15
Samojed, Mops, Chihuahua
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G24-26/15
Chihuahua, Pomeranian, Dvärgschnauzer
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.
G27/15
Silky terrier
Tik tjuvparad. UKK noterade att ärendet även varit föremål för granskning av SKKs
Utställningskommitté och att uppfödaren där blivit uppmärksammad på att
uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder och i god tid se till att
hane och tik hålls åtskilda och att upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Ärendet lades till handlingarna utan vidare åtgärd.
Täta kullar
G28/15
Jack russel terrier
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
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G29/15
Cavalier king Charles spaniel
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.
G30/15a,b-G32/15
Boxer, Pomeranian, Pudel, Cocker spaniel
Uppfödaren har missförstått 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.
G33/15
Nova duck tolling retriever
Uppfödare som haft ärende tidigare ärende (HD2/14) på grund av tjuvparning,
uppfödaren fick då information om att upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Nu är tiken tjuvparad igen vilket resulterade i täta kullar. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Tik med veterinärintyg äldre än 1 månad
G34/15
Norrbottenspets
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Tik över 7 år utan veterinärintyg
G35/15
Västgötaspets
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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G36-38/15
Siberian husky, Eurasier, Siberian husky
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.
Tik över 7 år utan tidigare kull
G39-40/15
Jämthund, Golden retriever
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G41/15
Saluki
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.

§ 36 Ögonärenden
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö7-8/15
Shetland sheepdog, Border collie
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
Ö9/15
Lhasa apso
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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Ö10/15
Papillon
Fodertik som blivit tjuvparad hos fodervärden utan uppfödarens vetskap. UKK
beslutade att godta den inkomna förklaringen och lade ärendet till handlingarna utan
vidare åtgärd.

§ 37 Hjärtärenden
Inga inkomna

§ 38 Registreringsärenden
R2/15
Siberian husky
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera två kullar äldre än 5 månader.
Uppfödaren har missförstått reglerna. UKK förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis
följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
UKK beslutade att tillåta registrering av kullarna.
R3/15
Staffordshire terrier
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera en kull äldre än 5 månader.
Uppfödaren har missförstått reglerna. UKK förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis
följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
UKK beslutade att tillåta registrering av kullen.
R4/15
Golden retriever
Uppfödare som vill efterregistrera en valp i en tidigare registrerad kull, uppfödaren
inte trodde denna valp skulle klara sig men det gjorde den ändå. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
UKK beslutade att tillåta registrering av valpen, UKK vill också upplysa om att SKK
registreringsavgift alltid återbetalas om valpen går bort fram till och med 8 veckors
ålder.
R5/15
Greyhound
Flera anmälare som anmäler att det inte skulle vara angett korrekt hane till en
registrerad kull. Uppfödaren bestrider att det inte skulle vara korrekt hane angiven
som far till kullen. Vid granskning av ärendet framkommer det att ord står mot ord,
UKK kan inte se att det finns bevis som stödjer anmälarna mer än uppfödaren. Ärendet
lades därmed till handlingarna utan vidare åtgärd.
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R6/15
Chinese crested dog
Uppfödare som UKK beslutat att anmäla till SKKs Disciplinnämnd för att inte ha löst ut
stamtavlor (R49/14), uppfödaren valde att gå ur SKK och saken kan därför inte prövas
av DN. Nu ber uppfödaren om att köparna själva ska få lösa ut sina stamtavlor då
uppfödaren inte har de ekonomiska medlen att göra detta, uppfödaren skriver även att
köparna ber om köpekontrakt. Då uppfödaren inte är medlem kan SKKs köpeavtal inte
användas, i detta fall kan köparna bevisa sitt ägandeskap via annat kvitto. UKK
beslutade att tillåta valpköparna att själva lösa ut sin hunds stamtavla.
R7/15
Fransk bulldogg
Valpköpare som köpt hund av en medlem som importerat hunden samt skickat in
ansökan om omregistrering men inte löst ut stamtavlan, medlemmen är anmäld till DN
(R56/14). Nu ansöker köparen om dispens att själv få lösa ut stamtavlan. Efter
genomgång av ärendet beslutade UKK att inte tillåta köparen att importregistrera
hunden.

§ 39 Bordlagda ärenden
U20/14
Ärende som bordlades på UKK möte 2 2014 i väntan på besök av Länsstyrelse.
Länsstyrelsen har nu polisanmält uppfödaren, uppfödaren är därefter anmäld till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse mot bland annat SKKs grundregel 1:1. I och med att
uppfödaren redan är anmäld till SKKs Disciplinnämnd beslutade UKK att lägga ärendet
till handlingarna.
U5/15
Ärende där UKK på möte 1 2015 beslöt att bordlägga ärendet och begära in kopia på
köpeavtal samt information om de operationer som gjorts på hunden. Begärda
underlag har nu skickats in och granskats av UKK, UKK vill härmed informera säljaren
om att information om eventuella defekter alltid ska finnas noterade i eventuell bilaga
vid köp, hunden har köpts till sällskap och kommittén anser att det prisavdrag
uppfödaren erbjudit köparen är rimligt, ärendet lades därmed till handlingarna utan
vidare åtgärd.
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§ 40 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
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) 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.
d) 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.

§ 41

Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar

G106/14
UKK beslutade att anmäla hanhundsägare till SKKs Disciplinnämnd då denna inte svarat
SKK, nu har förklaring inkommit att hanhunden var såld innan parningarna och den nye
ägaren är inte medlem i SKK. UKK beslutade att dra tillbaka anmälan till SKKs
Disciplinnämnd.
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P26/14
Uppfödare som inte svarat SKK, svar har nu inkommit att uppfödaren skrivit fel på
parningsdatumet. UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen samt att dra
tillbaka anmälan till SKKs Disciplinnämnd.
UKK noterade information gällande Disciplinnämndens beslut.

§ 42 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Protokollsutdrag från Utbildningskommitté SKK/UK 1 2015 § 12, gicks igenom och
lades till handlingarna.
Protokollsutdrag från SKKs Utställningskommitté SKK/Utstk 1 2015 § 14a samt 14b,
gicks igenom och båda lades till handlingarna.
Protokollsutdrag från SKKs centralstyrelse SKK/CS 1 2015 §17c samt §22a gicks igenom
och lades till handlingarna.

§ 43 Köpahund
Förslag förelåg hur det uppdrag UKK fick från kennelfullmäktige 2013 gällande längden
på valphänvisning skulle kunna lösas utan alltför stora programmeringsinsatser. UKK
ansåg att detta är en bra lösning och lämnade sitt godkännande till att fortsätta med
lösningen. Linda Glysing anslöt mötet och informerade om nyheter, ändringar och
statistik över siten köpahund.se. UKK tackade för en bra presentation.

§ 44 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

§ 45
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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§ 46 Nästa möte
28 maj Möllan, Spånga.

§ 47 Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade alla för ett mycket bra möte och förklarade därefter dagens
sammanträde avslutat.

Vid protokollet:
Helena Sirén

Justeras:
Annica Uppström
Ordförande

Åsa Magnusson Juberget
Ledamot

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

