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SKK/UKK 3/2009
§§ 44- 64
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté måndag den 8 juni 2009 på Möllan, Spånga
Närvarande: Ionie Oskarson (ordf.), Kent Andersson, Ann-Charlotte Hillberger,
Kjell Lindström, Bengt Persson, Gunilla Skoglund och Margareta Sundqvist
Adjungerade: Ulf Uddman, Katarina Sundberg, Petra Waleij, Åsa Lindholm och Margareta
Thyr, Carina Jägren (endast § 61).
Vid protokollet: Petra Waleij
§ 44 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna, speciellt Katarina Sundberg ny chef för Juridiska
avdelningen, och förklarade därefter mötet öppnat.
§ 45 Val av justeringsperson
Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 46 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna med följande tillägg.
§ 34 UKKs arbetsformer
Föredragande för registreringsärenden är Kjell Lindström
§ 47 Information från ordföranden
Resultatrapport gicks igenom
§ 48 Information från SKKs VD
•

Presenterade statistik över antal tikar under 12 månader och tikar över 10 år som har
använts i avel. UKK kommer fortsättningsvis att följa upp statistiken.

•

Regering har tillsatt en utredning om en bättre och tydligare djurskyddslagstiftning,
som ska vara klar 31/1 2011. Utredningen ska bl.a. se över avel av hundar och
katter. Ulf och Katarina kommer att träffa handläggare från Jordbruksdepartementet
med anledning av utredningen.

•

Inbjudan från Jordbruksverket (SJV) till seminarium den 10 september. Syftet är att
SJV vill informera sig om näringens syn på SJV:s arbete med djurskyddsfrågor. Björn
Dahlén, Djurskyddschef håller i processen.

•

Ulf ska delta i tjänstehundsutredningen.
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•

Rapport från Kennelfullmäktige
Hundsport special kommer fr.o.m. 2010 bli en gratis tidning till aktiva uppfödare,
t.ex. uppfödare som haft en valpkull under de senaste fem åren.

•

SKK har med medel ifrån Gunilla Fristedts minnesfond anskaffat foder till Bodil
Granbergs hundar vid hennes bortgång.

•

UKK diskuterade ett DN beslut angående bilaga till köpeavtal
Eftersom denna form av bilaga är mycket vanligt förekommande
Beslutade UKK att ställa frågan till DN om beslutet ska tolkas så att bilagor till
köpeavtal generellt ska anses vara ett brott mot Grundregel 4:1 eller om detta var ett
särskilt allvarligt fall.

§ 49 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Kennelkonsulent Birgitta Eriksson önskar på egen begäran att avauktoriseras som
kennelkonsulent med hänvisning till sin arbetssituation.
UKK beklagade beslutet, tackade Birgitta för nedlagt arbete genom åren och överlämnar
hennes begäran till SKK/CS för verkställighet
Kennelkonsulent Annika Hellman rekommenderar att kennelkonsulentelev
Susanne Öberg-Gustavsson, Småland-Öland, auktoriseras.
UKK beslutade att auktorisera Susanne och hälsar henne varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
UKK uppdrog till kansliet att ta fram en sammanställning av kennelkonsulenternas
fördelning över landet.
Presentation av kursmaterialet för kennelkonsulenterna.
UKK beslutade att inriktningen på kursmaterialet var bra och uppdrog åt Kent Andersson
och Margaretha Thyr att arbeta vidare med det. UKK beslutade vidare att uppdra åt Kent
Andersson och Margaretha Thyr att ta fram ett förslag till checklista för handledare.
Genomgång av frågor från Regionträffarna.
UKK uppdrog till kansliet att skicka ut en sammanställning av svaren.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade
§ 50 Information från sekreteraren
Ingen information
§ 51 Uppfödarärenden
U24/09
Uppfödare som ändrar i SKKs fodevärdsavtal.
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 måste följas.
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U25/09
Uppfödare som tecknat köpeavtal med bibehållen avelsrätt, har i avtalet lagt ett krav på
hårlag på en valp.
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
måste följas.
U26/09
Uppfödare som lämnat ut en fodervärdshund med ett muntligt avtal, därefter återtagit
hunden.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut
U27/09
Uppfödare som använder sig av köpeavtal och bilaga med bibehållen avelsrätt samt
köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt och egen bilaga.
Kennelkonsulenten har gjort två besök där man har informerat om SKKs avtal.
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis endast använder sig av SKKs
avtal och inte skriver egna bilagor. Upprepade förseelser kan medföra disciplinär prövning.
U28/09
Uppfödare som lämnat ut två valpar utan avtal, båda valparna återtagna.
UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade
att låta det stanna vid ett påpekande om att avtal måste upprättas och att SKKs regler
fortsättningsvis måste följas.
U29/09
Två kennlar som tvistar om en hund som man samäger utan avtal.
UKK övervägde att anmäla båda uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd men beslutade
att låta det stanna vid ett påpekande att SKKs regler fortsättningsvis måste följas.
UKK hävde även valphänvisningsstoppet.
§ 52 HD-ärenden
HD35b/09,36/09, 37/09, 39/09
Kleiner mûnsterländer, schäfer, svensk vit älghund
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
HD38/09,40/09,41/09.
Mastiff, pumi, norsk älghund grå,
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och håller
sig ajour med gällande regler, eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning
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HD42/09
Norsk älghund, grå
Uppfödare som i sista stund fick välja en annan hanhund. Uppfödaren valde att para sin tik
med hanhunden trots att den inte var röntgad före parningen.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut.
P01/09
Russkiy toy
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade
§ 53 G-ärenden
G50/0,51/09,
Petit basset griffon vendeén, finsk spets
Veterinärintyg har inkommit efter anmaning
G53/09
Norsk älghund grå
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
G54/09
Utgår
G52/09,55/09,56/09,57/09,58/09
Border collie, norsk buhund, jack russell terrier, riesenschnauzer, whippet
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och håller
sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse kan medföra disciplinär
prövning.
Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade
§ 54 Ögonärenden
Ö24/09,25/09,26/09,27/09,30/09
Papillon, wachtelhund, pudel dvärg, pudel mellan, wachtelhund.
UKK beslutade att godta lämnad förklaring
Ö22/09, 23/09, 28/09,31/09,
Tax, wachtelhund, tax
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och håller
sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse kan medföra disciplinär
prövning.
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G29/09
Amerikansk cockerspaniel
Tiken ögonundersökt efter parning. Uppfödaren valde att para tiken trots att
ögonundersökningsresultat saknades.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut
Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade
§ 55 Registreringsärenden
Inga registreringsärenden
§ 56 Dispensärende
Inga ärende fanns att behandla.
§ 57 Bordlagda ärenden
R03/09
Uppfödare som två gånger har använt leasad utlandsägd tik i avel utan Mentalbeskrivning
Hund (MH) före parning.
UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade
att låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis måste följas.
§ 58 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 59 Disciplinnämndens beslut
Besluten gicks igenom och lades till handlingarna
§ 60 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Protokoll SKK/CS nr 2/2009 genomgicks och lades till handlingarna.
SKK/AK 2/2009 gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 61 SKKs valphänvisning på Internet
Presentation av upplägget på SKKs valphänvisningssajt.
§ 62 Uttolkning av SKKs grundregler
UKKs förslag till riktlinjer för § 1:2, § 1:5, § 3:1, § 3:2, § 3:6, § 4:1, § 4:3
lämnas vidare till SKKs Disciplinnämnden.
§ 63 Information från UKKs ledamöter
Ingen information
§ 64 Nästa möte
Nästa möte äger rum den 3 september 2009
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§ 65 Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat.

Vid protokollet:

Petra Waleij

Justeras:

Ionie Oskarson,
ordförande

Ann-Charlott Hillberger,
ledamot

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

