2017-03-30
Sida 1/20

SKK/UKK nr 2 2017
2017-3-30
§ 23-44

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK, torsdag 30 mars 2017.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Agneta Ståhle (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund (ordförande efter § 31 U18/17), Anna Kihlgren Ackenäs, samt Tommy
Vestergren

Adjungerade:
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm
Meddelat förhinder: Ulla Eckerberg
Protokoll
-Åsa Blomqvist

§ 23 Sammanträdet öppnas
Ordföranden Agneta Ståhle hälsade alla välkommen och förklarade dagens
sammanträde för öppnat.

§ 24 Val av justerare
Tommy Vestergren samt från och med §37 Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.

SKK/UKK nr 2 2017
2016-03-30
Sida 2/20

§ 25 Föregående protokoll
R2/17
Uppfödaren har meddelat att valpen har dött, UKK beslutade att dra anmälan till SKKs
Disciplinnämnd.
G5/17
Förtydligande från uppfödaren gällande ärendet, UKK granskade skrivelsen och
beslutade att inte ändra tidigare beslut.
G6/17
Skrivelse från uppfödaren med kompletterande information, UKK granskade skrivelsen
och beslutade att inte ändra tidigare beslut.
UKKs protokoll nummer 1 2017 lades därefter med ett godkännande till handlingarna.

§ 26 Information från ordföranden
Resultatrapport för december 2016, januari och februari 2017 förelåg, rapporterna
lades efter genomgång till handlingarna.

§ 27 Information från VD/chefsjuristen
Agneta Lönn
Informerade om att ett nytt inackorderingsavtal kommer att läggas ut på SKKs
hemsida.

§ 28 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Helena Sirén
Redovisade statistik gällande verksamheten för de senaste åren, statistiken visar att
antalet besök ligger i princip exakt på målen. Procentuellt skiljer sig besöksfrekvensen
mellan landets olika områden, anledningarna till detta är bland annat landets geografi
och avsaknad av konsulenter i vissa län. En diskussion fördes om målen bör revideras
då det i dag inte är realistiskt att nå dessa inom dagens budget.
Annons där SKK eftersökt nya konsulenter har legat på SKKs hemsida med bra respons.
Utbildning
Kennelkonsulentutbildning steg 2 kommer att ske 8-9 april samt en ny steg 1
utbildning kommer att arrangeras i höst.
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Budget
Förelåg underlag till budget baserat på verksamhetsplan för 2018-2019, kommittén
biföll förslaget som Agneta Ståhle kommer att ta vidare i UKKs budgetförslag.
Regionträffar 2017
Kommittén diskuterade förslag på olika ämnen för träffarna.
Avauktorisation
UKK beslutade att Christina Thursfield avauktoriseras som kennelkonsulent på grund
av inaktivitet. UKK tackade Christina för nedlagt arbete genom åren och överlämnar
begäran till SKK/CS för verkställighet.
Begäran att få byta kennelkonsulent
Skrivelse från uppfödare om att få byta kennelkonsulent, UKK har tagit del av
skrivelsen och diskuterade den ingående kommittén beslutade därefter att inte tillåta
byte av konsulent.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade

§ 29 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Petra Waleij
Informerade om de nya raserna Treeing walker coonhound samt Miniature american
shepherd som numera registrerats i SKK.
Arbetsgrupp
Gruppens som initierades på UKKs möte 1 2017 lämnade en redovisning av de idéer
som framkom på möte som hållits. Kommittén beslutade att ta fasta på ett flertal av
dessa idéer. Ordföranden kommer att lämna förslag till CS gällande unga tikar och
Helena Sirén uppdrogs att kontakta SKKs marknadsavdelning med de idéer som
avdelningen skulle kunna hjälpa till med. Kommittén beslutade även att jobba för att
det ska arrangeras en uppfödarkonferens inom nästa KF period. Kommittén tackade
för förslagen.

§ 30 VU ärenden
VU ärendena redovisades för och fastställdes.
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§ 31 Uppfödarärenden
U8/17
Uppfödare som har en kull efter en x registrerad tik, uppfödaren har uppmanats av
kennelkonsulent att tillskriva UKK med förklaring gällande kullen, till dags dato har
inget brev har inkommit till SKK. Registrering för ytterligare en kull har inkommit till
SKK, kullen är resultatet av en mor –son parning samt att hanen saknade HD
röntgenresultat innan parning. SKK har tillskrivit uppfödaren för förklaring men till dags
dato har ingen sådan inkommit. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U9/17
Vid kennelkonsulent besök framkommer det att felaktiga avtal tecknats av en
uppfödare. Då SKK tillskriver uppfödaren svarar denna att den ena hunden gått bort
samt att något nytt avtal på den andra hunden inte kan tecknas då hunden i fråga är
för gammal att teckna ett motsvarande SKK avtal för. SKK tillskrev då uppfödaren med
förklaring att det avtal som tecknats fortfarande är juridiskt giltigt och att det för att
inte strida mot SKKs regelverk avslutas skriftligen. Enligt SKKs regelverk ska SKKs avtal
tecknas när en hund sätts ut på fodervärdslika former och som SKK uppfödare är man
skyldig att följa SKK regler gällande antal kullar samt längd på avtalen. SKK har till dags
dato inte fått någon information om avtalet har avslutats. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U10/17
Köpare som lånat ut sin tik till en uppfödare för en kull, under tiden tiken är hos
hanhundsägare för parning börjar denna misstänka att tiken inte mår bra och tar tiken
till veterinär. Veterinär konstaterar att tiken är gravt njursjuk och att den enda
lösningen är avlivning. I köpeavtal har uppfödaren och säljaren noterat att ”liv o
vetvård debs 50% 50%”. Köparen anser att hanhundsägaren samt uppfödaren inte
skött ärendet tillfredsställande. Köparen och uppfödaren är nu oense om hur
liversättning ska ersättas. Efter genomgång av ärendet konstaterar UKK att gällande
om uppfödaren och hanhundsägaren skulle ha brutit mot SKKs regelverk vid
hanteringen så kan UKK inte se att något sådant skett. Gällande den ekonomiska
tvisten hänvisar UKK parterna till allmän domstol. Ärendet lades därefter till
handlingarna utan vidare åtgärd.
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U11/17
Köpare som tillskriver SKK då denna köpt en hund av en SKK uppfödare men varken
fått stamtavla eller SKK köpeavtal hunden hade heller inte något aktuellt
veterinärbesiktningsintyg. SKK tillskriver uppfödaren som svarar att det inte är aktuellt
med stamtavla på hunden samt att de ska rätta till detta nästa gång, SKK frågar
därefter uppfödaren varför hunden inte är registrerad men något svar på frågan har till
dags dato inte inkommit. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U12/17
Uppfödare som annonserat ut en oregistrerad kull, SKK tillskriver uppfödaren som i
svarsskrivelse anger att tiken inte uppfödarens egna utan endast en inackordering,
tiken blev tjuvparad av uppfödarens dotters hane. Tikägaren frågade då uppfödaren
om hjälp med kullen. Tiken var inte HD röntgad och inte heller hanen, uppfödaren
gjorde det den kunde och att kontakta SKK tänktes inte på. Efter genomgång av
ärendet konstaterar UKK att i kennelkonsulentprotokoll framkommer det att hos
uppfödaren finns en gammal hund som står i hundgård, hund tas enligt tidigare
besöksprotokoll inte ut för rastning samt att det saknades berikning i hundgården.
Enligt uppfödaren är hunden hennes makes och hon har därmed inte ansvar för den.
UKK anser det anmärkningsvärt att uppfödaren inte känner sig ansvarig för makens
hund, faktumet att hunden finns i uppfödarens hushåll borde räcka som skäl till att den
också innefattas av uppfödarens omvårdnad. Vad SKK förstår har förhållanden för
hunden numera förbättrats. Vad gäller kullen menar UKK att det är varje SKK
uppfödares plikt att följa det regelverk som finns gällande hunduppfödning, även om
det är så att kullens tillkomst inte är uppfödarens fel så borde uppfödaren ansökt om
dispens att sälja kullen oregistrerad alternativt utföra erforderliga undersökningar på
avelsdjuren och därefter skickat in registreringsansökan för kullen. 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.
U13/17
Ärende gällande ofullständiga avtal gällande hundförsäljningar mellan två uppfödare.
UKK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på kopior av fullständiga avtal samt
kopior på bilagor i de fall sådana har noterats på köpeavtalen.
U14/17
Uppfödare som enligt skrivelse skulle ha tagit tillbaka en tik efter att hunden varit hos
fodervärd i tre år samt också kräver ersättning för resekostnader. I svarsskrivelse från
uppfödaren framkommer det att fodervärden självmant lämnat över hunden och
undertecknat skriftligt avtal om detta. Det uppfödaren kräver ersättning för är utlägg
för att denna passat fodervärdens andra hund samt ersättning för diverse andra saker
som hämtning av hund. Efter genomgång av ärendet finner UKK att inget framkommit
som styrker att uppfödaren brutit mot SKKs regelverk, att kräva ersättning för utlägg
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eller att omplacera en hund är inget regelbrott, UKK vill dock upplysa uppfödaren om
att en hunds registreringsbevis ska följa med hunden. Ärendet lades därefter till
handlingarna utan vidare åtgärd.
U15/17
Uppfödare som 2013 tecknade att fodervärdsavtal på en tik, ett tilläggsavtal gjordes
där uppfödaren tecknade sig för tre kullar även efter fem års ålder. SKK har även fått
sig tillsänt utdrag från uppfödarens hemsida där det framkommer att det fötts
oregistrerade kullar 2010 och 2011. Fodervärden har enligt skrivelse känt sig tvungen
att lösa ut tiken och har betalt 6000 kr för detta. Uppfödaren uppger i skrivelse att de
oregistrerade kullarna tillkom på grund av uppfödarens okunskap och att de numera är
så gamla att de inte borde innebära någon åtgärd från SKK, något medlemskap i SKK
fanns vid tiden inte heller. Gällande fodervärdshunden var det en nyligen importerad
tik som egentligen inte skulle sättas ut på foder, fodervärden ville dock väldigt gärna
ha tiken och enligt uppfödaren så kom fodervärden på den lösning som gjordes. Efter
granskning av handlingarna i ärendet menar UKK att de två oregistrerade kullarna inte
är något brott mot SKKs regelverk då uppfödaren inte var medlem i organisationen.
Gällande fodervärdstiken så är valet uppfödarens eget om en hund ska sättas ut på
foder eller inte, om hund sätts ut på foder så är det SKK s regelverk som ska gälla, att
hänvisa till att den andra parten gick med på villkor utöver de som finns i regelverket
är inte en giltig anledning till att bryta mot SKKs regler. I och med att hunden numera
är utlöst på fodervärdens initiativ bryter inte avtalet längre mot SKKs regelverk. 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.
U16/17
SKK blir uppmärksammade av rasklubb på att en uppfödares kull säljs av annan person.
Föräldradjuren är enligt klubben testade som anlagsbärare av ögonsjukdom (det finns
inget hälsoprogram gällande ögon på rasen). Uppfödaren anger i skrivelse att kullen
tillkommit på grund av tjuvparning hos fodervärd och att uppfödaren försökte göra det
bästa av situationen. Någon kull var inte planerad och en kull passade mycket dåligt in i
uppfödarens liv, valparna som säljs av annan person skänktes till denna då de annars
skulle avlivas. Det var inte menat att denna person skulle sälja dem. Rasklubben har i
skrivelse även frågat om uppfödarens ansvar gällande information om det genetiska
arvet samt om uppfödaren skulle ha testat valparna för sjukdomen innan försäljning
för att bespara köpare. UKK beslutade att bordlägga ärendet och begära in ytterligare
uppgifter.
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U17/17
SKK blir uppmärksammade på att en annons med felaktiga uppgifter på föräldradjur.
SKK tillskriver medlemmen och denna förklarar att hon hade kopierat en annan
persons annons och glömt att ändra registreringsnumren på föräldrarna. UKK
beslutade att godta den inkomna förklaringen och lade därefter ärendet till
handlingarna utan vidare åtgärd.
U18/17
Uppfödare som hos ansvarig specialklubb ansökt om dispens att para tik innan MH är
utfört på tiken då MH test är krav för kullregistrering. Anledningen till att uppfödaren
inte utfört MH på tiken är att tikens exportstamtavla inte hunnit fås, uppfödaren vill
para tiken med en äldre hane som har en dålig spermakvalitet och vill därför para på
nuvarande löp. Innan specialklubben hinner behandla ansökan parar uppfödaren tiken
då tiken börjat löpa. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
Agneta Ståhle lämnade mötet och Gunilla Skoglund trädde därmed in som
mötesordförande.
U19/17
Uppfödare som av SKKs Disciplinnämnd medgivits återinträde efter att ha varit
utesluten, en kullregistrering på kull som är född innan medgivande om återinträde
givits skickas av uppfödaren in till SKK, på grund av ett tekniskt misstag registreras
kullen. Efter att misstaget uppdagas stoppas kullen, efter noggrann genomgång av
ärendet menar UKK att det är uppfödarens ansvar att känna till regelverket, dock inser
UKK att de valpköpare som drabbats av det faktum att de köpt en SKK registrerad hund
av uppfödaren och att hunden inte längre har någon SKK registrering råkar illa ut. UKK
beslutade att överlämna beslutet om eventuell registrering av kullen till SKKs
Centralstyrelse. Tommy Vestergren deltog inte i beslutet.
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad
U20/17
SKKs registreringsavdelning får sig tillskickat ett köpeavtal då ägaren till hunden
ansöker om att få hunden avelsspärrad. På köpeavtalet kan man utläsa att överlåtaren
tecknar sig för avelsrätten på hunden, ingen notering om namn på köparen finns
avtalet. I skrivelse förklarar överlåtaren/uppfödaren att hunden är en
omplaceringshund och att uppfödaren ville ha "lite mer kontakt" med köparen och av
den anledningen skrev in noteringen om valpkull i avtalet. Intentionen var inte att det
skulle tas en kull. Uppfödaren anger att ett nytt korrekt avtal är skickat till köparen.
Efter genomgång av ärendet beslutade UKK att bordlägga ärendet och begära in kopia
på det nya avtalet.
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U21/17
Medlem som ansökt hos rasklubb om dispens för att få para tik över 7 år trots att tiken
inte haft en tidigare kull, klubben avslår dispensen. Medlemmen väntar inte på att få
svar utan två dagar efter ansökan är gjord paras tiken. Klubben avslår dispensen. En
dag efter parningsdatum mejlas klubbens avslag till tikägaren. Efter granskning av
ärendet beslutade UKK att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
U22/17
Medlem som satt ut hund på fodervärdslika former men inte upprättat något avtal,
efter att SKK kontaktat medlemmen har denna tecknat köpeavtal med anmälaren. UKK
beslutade att godta den inkomna förklaringen samt att lägga ärendet till handlingarna
utan vidare åtgärd.
U23/17
Uppfödare som inte följer tingsrättsförlikning denne gjort med annan uppfödare som
överenskommits om. UKK noterar att tidigare ärende berört aktuellt ärende, i det
ärendet har SKK uppmanat uppfödaren att ersätta den andre uppfödaren. Att inte
uppfylla de förpliktelser man har i sin hundverksamhet är ett brott mot SKKs regelverk.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
U24/17
Uppfödare som trots flertalet uppmaningar från kennelkonsulent som SKKs kansli inte
medverkar till att kennelkonsulentbesök kan göras. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

§ 32 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
HD9-16/17
Labrador retriever, American akita, Pyreneerhund, Norsk älghund, grå, Jämthund,
Cocker spaniel, Cane corso, 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.

SKK/UKK nr 2 2017
2016-03-30
Sida 9/20

HD17/17
Jämthund
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.
HD18/17
Spinone
Tik tjuvparad.
Samt skrivelse gällande att uppfödaren angett ett felaktigt valpningsdatum, i skrivelsen
påstås det att kullen skulle vara född tidigare än vad uppfödaren angett i
registreringsansökan. Uppfödaren har angett att tiken blivit parad ett visst datum, om
det skulle vara så att kullen föddes det datum anmälaren angivit skulle det innebära att
kullen föddes på dräktighetens 50 dygn, kullöverlevnad är knappats troligt vid så tidig
födsel. Oavsett valpningsdatum kvarstår faktumet att både tiken som hanhunden inte
var HD röntgade innan parning. Uppfödaren har förklarat att orsaken till det var att
tiken blivit 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.
HD19/17
Östsibirisk laika
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
HD20/17
Rhodesian ridgeback
Uppfödare som fått tik tjuvparad vid pensionatsvistelse, UKK uttalade att ansvaret
gällande parning av tikar kvarstår fast man lämnat bort denna. 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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Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
P1-3/17
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
P4/17
Chihuahua
Uppfödaren har missuppfattat reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
P5/17
Chihuahua
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
P6/17
Chihuahua
Tik som inte är patellaundersökt innan parning.
Uppfödaren anger att patellaundersökning har gjorts på tiken innan parning och
uppfödaren tog för givet att veterinären skickade in intyget till SKK, veterinären har
numera lagts ner och verksamheten tagits över av annan. Efter granskning av ärendet
beslutade UKK att bordlägga ärendet och uppmana uppfödaren att kontakta den
veterinär som tagit öververksamheten för kopia på undersökningen alternativt att
skicka in en kopia på sin egen del av intyget.

§ 33 Grundregelärenden
Tik under 18 mån vid parning
G22-23/17
Lagotto romagnolo, 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.

SKK/UKK nr 2 2017
2016-03-30
Sida 11/20

G24/14
Tibetansk spaniel
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
G25/17
Alaskan malamute, American hairless terrier
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G27/17
Chihuahua
Uppfödare som parat två tikar den ena var under 18 månader vid parningstillfället och
den andra saknade patella undersökning innan parning. Uppfödarens förklaring till
regelbrotten är att hon trodde att detta var gjort av den tidigare ägaren. Uppfödaren
har under 2014 haft ett ärende gällande ung tik. UKK beslutade att anmäla uppfödaren
till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Täta kullar
G28/17
Pudel
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.
G29-30/17
Chihuahua, Pudel
Uppfödaren har missuppfattat reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
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Tik över 7 år täta kullar
G31/17
Jack russel terrier
Uppfödaren har missuppfattat reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad
G32/17
Borzoi
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.
G33/17
Tax
Uppfödaren har missuppfattat reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G34/17
Chinese crested
Uppfödare som fått två tikar tjuvparade.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
G35/17
UTGÅR
Nära släkt
G36/17
Siberian husky
Tik tjuvparad för andra gången enligt uppfödaren svarsskrivelse, första gången
abortsprutades tiken. 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.
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G37/17
Siberian husky
Tik tjuvparad.
Uppfödaren har haft tidigare ärende 2016 gällande samma sak
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
MH ej utfört innan parning
G38/17
Australian shepherd
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.
Tik över 7 år ej tidigare kull
G39/17
Jämthund
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.

§ 34 Ögonärenden
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö9/17
Tibetansk 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.
Ö10/17
Pudel
Uppfödare som har två kullar, i den ena kullen är tiken tjuvparad och den andra har
uppfödaren missuppfattat regelverket. 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.
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Shar pei intyg saknas
Ö11/17
Shar pei
Uppfödaren har missuppfattat regelverket. 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 samt att informera SKKs
Avelskommitté om ärendet.

§ 35 Hjärtärenden
H1/17
Cavalier king Charles spaniel
Uppfödare som parat tik efter hane som inte har 5 års intyg, i skrivelse anger
uppfödaren att denna missat att kolla detta. Efter genomgång av ärendet beslutade
UKK att avelsspärr ska läggas på kullen, spärren kan tas bort när avkomman själv
uppnått 5 års ålder och konstaterats vara hjärta UA. Spärren kommer tas inte bort
automatiskt utan ägaren måste själv kontakta SKKs och begära detta.
H2/17
Cavalier king Charles spaniel
Uppfödare och hanhundsägare som angett en hane på registreringsansökan, denna
hane kan dock genetiskt inte ge valpar av den färg som valpar i kullen har.
Hanhundsägaren kontaktar SKK och meddelar att fel hane uppgivits av misstag. Ny
registreringsansökan har skickats in med korrekt angiven fader, kullen är numera
registrerad. Den hane som är den korrekta uppges i skrivelse ha hjärtfel konstaterat i
annat land, intyget är inte utfärdat på sådant sätt att det är officiellt. Hanen har
officiella intyg utfärdat i Sverige. Efter noggrann genomgång av handlingarna i ärendet
anser UKK det anmärkningsvärt att hanhundsägaren inte gör en fördjupad
undersökning av hanhunden efter information om det utländska resultatet innan
hanhunden används i avel. UKK övervägde att anmäla hanhundsägaren till SKKs
Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande
om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.

§ 36 Registreringsärenden
U33/16
Tibetansk terrier
Tidigare ärende från UKK 5 2016. Medlemmen uppger till SKK att denna nu fått en
exportstamtavla på tiken från AKC och ansöker om att få omregistrera tiken samt
dispens att få registrera kullen.
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Efter genomgång av handlingarna i ärendet beslutade UKK att med hänvisning till SKKs
Allmänna registreringsregler punkt 12 som säger:
”SKK äger rätt att avslå en ansökan om registrering av hund eller att registrera hund
med begränsningar vad avser avel, utställnings-, prov- eller tävlingsdeltagande om
föreskrifterna i Allmänna registreringsregler inte iakttagits eller om uppfödning av en
valpkull skett i strid mot SKKs grundregler, myndighets beslut om djurhållning eller om
registreringen på annat sätt kan uppfattas som oetisk.” att avslå registreringsansökan
för kullen samt att tillåta omregistrering av tiken under förutsättningar att korrekta
handlingar för tiken numera kan uppvisas.
R4/17
Jämthund
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera en kull äldre än 5 månader,
uppfödaren hade vid kullens födelse personliga problem som gjorde att registreringen
då inte blev av. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen.
R5/17
Plott
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera en kull äldre än 5 månader då det
varit svårigheter att få tikägaren att skriva på låneavtal. UKK beslutade att tillåta
registrering av kullen.
R6/17
UTGÅR
R7/17
Siberian husky
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera kull efter hane som är kryptokid,
då tiken blev tjuvparad. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen samt att
pålägga kullen avelsspärr som inte kan lyftas.
R8/17
Spinone
Medlem som ansöker om dispens att registrera en importerad hund från England utan
att hundens far har någon känd testikelstatus. UKK beslutade att tillåta omregistrering
av hunden samt att pålägga hunden avelspärr som kan lyftas om det framkommer
information om faderns korrekta testikelstatus.
R9/17
Bullterrier
Medlem som ansöker om dispens att registrera en importhane från England utan att
hundens far har någon känd testikelstatus. Den importerade hanen har använts i avel
och nu vill ägaren registrera både hanen som kullen. UKK beslutade att tillåta
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omregistrering av hunden samt att pålägga hunden avelspärr som kan lyftas om det
framkommer information om faderns korrekta testikelstatus. Gällande den aktuella
kullen ger UKK dispens att registrera denna enstaka kull med avelsspärr, någon
ytterligare kull efter hanhunden kommer inte att tillåtas att registreras så länge
avelspärren kvarstår.
R10/17
Siberian husky
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera kull äldre än 5 mån. Anledningen till
att kullen inte är registrerad tidigare är att uppfödaren flyttat med sin
uppfödningsverksamhet från annat land detta har tagit tid att flytta kennelnamnet
samt att få exportstamtavlor på hundarna. UKK beslutade att tillåta registrering av
kullen.
R11/17
Chihuahua
Medlem som ansöker om dispens att registrera kull äldre än fem månader,
registreringsanökan är sedan på grund av missförstånd. UKK beslutade att tillåta
registrering av valpkullen.
R12/17
Tysk schäferhund
Person som skickat in registreringsansökan för en kull men inte inkommer med något
medlemsbevis i SKK organisationen. UKK beslutade att avsluta ärendet utan vidare
åtgärd.
R13/17
Chihuahua
Medlem som inte löser ut kulls stamtavlor trots påminnelse från SKK. UKK beslutade
att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
R14/17
Chihuahua
Medlem som inte löser ut kulls stamtavlor trots påminnelse från SKK. UKK beslutade
att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
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R15/17
Jämthund
Medlem som skickat in registreringsansökan gällande kull efter hane som inte är HD
röntgad eller testikelundersökt. Hanen är nu död. Rasklubben har lämnat dispens att
kullen ska registreras. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen med avelsspärr
som inte kan lyftas samt att informera rasklubben om att det är SKK som beslutar om
registreringsdispenser. UKK förutsätter att medlemmen fortsättningsvis följer reglerna
eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
R16/17
Mastiff
Dispensansökan gällande att få registrera kull efter tik som inseminerats med utländsk
hane utan känd HD status. Efter granskning av ärendet menar UKK att det är
anmärkningsvärt att man använt sig av en hane i avel som inte har någon känd HD
status, detta gäller i synnerhet i detta ärende då tiken är behäftad med
höftledsdysplasi grad D. Enligt uttalande i protokoll 4/2016 av SKKs avelskommitté
rörande HD gäller följande:
”§104 SKK/AK vill förtydliga att det inte kan anses förenligt med grundreglernas punkt
2:2 att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para hund med HD-grad D med
annat än hund graderad som A eller B alternativt i parningskombination där HD-index
är större än 100.” UKK beslutade att inte tillåta kullregistrering samt att anmäla
uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Dessutom
ska berörd rasklubb tillskrivas med information om AKs uttalande.

§ 37 Bordlagda ärenden
R32/16
Pomeranian
Bordlagt ärende i väntan på svar från tikägare, till dags dato har inget svar inkommit.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
U13/16
Bordlagt ärende i väntan på svar från tikägaren, svar har inkommit. Efter granskning av
handlingarna i ärendet beslutade UKK att påpeka att tikägaren 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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U18/16
Bordlagt ärende i väntan på svar från hanhundsägaren. Något svar har till dags dato
inte inkommit från hanhundsägaren. UKK beslutade att anmäla både tik som
hanhundsägaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U49/16
Ärende där UKK beslutat att hund som sålts med bibehållen avelsrätt, och som lämnats
till säljaren för höftröntgen men inte återlämnats. UKK övervägde att anmäla säljaren
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
hunden snarast återlämnas till köparen - dock senast 23 december 2016, under
förutsättning att inget domstolsbeslut föreligger som anger annat. Någon information
gällande vad hänt i ärendet har inte lämnats till SKK. Säljaren är sammanboende med
en kennelinnehavare, kenneln har nu registrerat en kull efter en tjuvparad tik. Säljaren
har tillsammans med kennelinnehavaren skrivit ett brev och förklarat vad som hänt.
UKK beslutade att anmäla överlåtaren samt kennelinnehavaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U29/16
Bordlagt ärende i väntan på svar från uppfödaren, svar har nu inkommit. UKK menar
att det är varje importörs plikt att känna till gällande lagar och regler när man tar in en
hund. 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.
U55/16
Medlem som skickat in registreringsansökan för uppfödd kull, SKKs
registreringsavdelning efterfrågar testikelintyg på hanhunden men inget inkommer.
Medlemmen svarar därefter UKK att anledningen till att inget intyg skickats in är att
hanen endast har en testikel. Nu har hundarna dessutom hunnit para sig ytterligare en
gång då medlemmen inte lyckats hålla isär dem vid löp. Medlemmen frågar nu om det
går att registrera den sista kullen? Efter genomgång av ärendet beslutade UKK att
båda kullarna ska registreras samt att åläggas avelsspärr. Då detta, såvitt är känt, är
första gången som medlemmen bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock medlemmen att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
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§38 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.
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.
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.
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.

§ 39 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Kommittén noterade informationen.

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

§ 41 Övriga ärenden
Skrivelse angående överklagan av UKKs beslut att sätta hänvisningsstopp på en
uppfödare som UKK beslutat anmäla till SKKs Disciplinnämnd. Efter att UKK granskat
skrivelsen beslutade kommittén att inte ändra sitt beslut, skrivelsen lades därefter till
handlingarna utan vidare åtgärd.
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§ 42
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.

§ 43 Nästa möte
31 maj, SKKs kansli.

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

Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

Justeras:
Agneta Ståhle/Gunilla Skoglund
Ordförande

Tommy Vestergren samt från §37 AnnCharlotte Hillberger
Ledamot

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

