SKK/UKK 3/2011
2011-05-11
§§ 51-76

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté (UKK) den 11 maj 2011, Möllan, Spånga

Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.), Ann-Charlotte Hillberger, Gunilla Skoglund, Irene
Berglund, Kjell Lindström from §60
Adjungerade: Åsa Lindholm, Margareta Thyr, Petra Waleij, Agneta Lönn, Ulf Uddman §55, §72,
Carina Jägrén §72
Anmält förhinder: Ulla Eckerberg, Margareta Sundqvist
Vid protokollet: Åsa Blomqvist

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

§ 52 Val av justerare
Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 53 Föregående protokoll
Protokollet lades med ett godkännande till handlingarna.

§ 54 Information från ordföranden
Vid Länsklubbskonferensen tillsattes en ”storstadsgupp” denna har redan kommit med förslag
som skall arbetas på.
Ordföranden har fått en del samtal från kennelkonsulenter och samtal om kennelkonsulenter,
detta ses med mycket positiva ögon då UKKs ökande engagemang i konsulenterna verkar har fått
önskad effekt.

§ 55 Information från SKKs VD/Chefsjurist

Chefsjuristen, Agneta Lönn har fått ett överklagande från en tidigare delägare i kennel som mot
sitt eget medgivande begärts utträde för. Detta är fullt möjligt då den person som vid tidpunkten
för ansökan om kennelnamn har anges som slutlig ägare till namnet . Som slutlig ägare till namnet
innebär det att denne har rätt att begära utträde för delägare utan dennes samtycke.
UKK konstaterar att utträdet har skett enligt gällande regler, överklagan avslås och ärendet lägges
därmed till handlingarna.
Chefsjuristen meddelar även att Juridiska avdelningen har inlett en översyn av SKKs avtal.
VD informerade om att utvecklingen av Köpa hund siten nu är i sitt slutskeende och en lansering är
nära förestående. Brev kommer att skickas ut till SKKs aktiva uppfödare med information.
Det har inkommit många positiva reaktioner på SKKs nya hemsida.
Det har startats en arbetsgrupp inom SKK som skall arbeta fram rutiner och förfarande gällande
nya raser och registrering av kullar där avelsdjur som registrerats i av SKK ej godkända stamböcker
använts. Arbetet fortskrider med hjälp av bland annat Avelskommittén. UKK ser fram mot
arbetsgruppens förslag.
En dispensansökan har inkommit angående just en sådan fråga där en uppfödare vill registrera en
kull Greyhounds efter en hane som är registrerad på av SKK icke erkänt sätt. Kommittén hade en
mycket långtgående diskussion angående dispensen.
UKK beslutade att i avvaktan på arbetsgruppens ställningstagande och de rutiner som skall arbetas
fram samt att kommittén i möjligaste mån vill undvika delning av rasen att tillåta registrering av
kullen under förutsättning att valpkullen registreras enbart med hanhundens namn samt
registreringsnummer i Irish greyhound stud book.
§ 56 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Kennelkonsulent Britt Löfqvist önskar på egen begäran att avauktoriseras som kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Britt för nedlagt arbete genom åren och överlämnar begäran till
SKK/CS för verkställighet.
Nya kennelkonsulenter
Kennelkonsulent Elizabeth Lager rekommenderar att kennelkonsulentelev Joakim Cederhall Skåne
län auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Joakim Cederhall och hälsar honom varmt
välkommen i konsulentverksamheten.
Mejlväxling mellan VD och uppfödare angående bland annat de åsikter uppfödaren har angående
en kennelkonsulent och att denna inte är välkommen. Ärendet bordlades i väntan på nytt
kennelkonsulent besök.
Margareta Thyr har haft ett givande samtal med representant från Länsstyrelsen i Skåne län där
det framgick att intresse fanns från Länsstyrelsens sida att deltaga på en
kennelkonsulentutbildning. Detta för att få till ett ökat och bättre samarbete mellan SKK och
Länsstyrelsen.
Beslut togs att UKK skulle verka för att en träff med Länsstyrelsen och de djurskyddshandläggare
som är intresserade.

Intresset från Länsstyrelsens sida uppskattas mycket då SKK har tillsatt en handläggare som skall
verka för en enklare och effektiv kanal mellan SKK och Länsstyrelse. Ordföranden tar upp frågan
med VD.
I och med UKKs ledarmöter skall vara kontaktpersoner gentemot kennelkonsulenterna skrevs ett
tystnadsplikts-avtal på av varje ledamöterna.
Kontaktlista på ledarmötena skall skickas till samtliga kennelkonsulenter.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade.

§ 57 Information från sekreteraren
Information förelåg från kansliet angående senaste datum för inlämning av material till årets
uppfödarutskick. Kommittén beslöt att ta upp frågan på nästa möte.

§ 58 Information från UKKs ledamöter
Irene Berglund deltog som observatör på kennelkonsulentutbildningen del 1 som hölls i april, på
den samma deltog även Gunilla Skoglund som kursledare och Kjell Lindström som medhjälpare.
Ann-Charlotte Hillberger har deltagit på Ansvarsnämnden för djurs hälso- och sjukvårds möte och
tog där upp frågan angående veterinärbesiktningsprotokoll utan vare sig underskrift av veterinär
eller datering. Ansvarsnämnden föreslog att frågan skulle tas upp med Veterinärförbundets
informationschef Johan Beck-Friis, Ann-Charlotte har försökt att få tag dock till dags dato utan
resultat.

§ 59 VU ärenden
Dispenser som getts redogjordes för.
§ 60 Uppfödarärenden
U21/10
Uppfödare som har anmälts till DN (ärendet är ej klart) för bland annat att en hund belades med
avelsspärr då Länsstyrelsen gjort detta, nu vill uppfödaren att spärren hävs då Förvaltningsrätten
upphävt Länsstyrelsens beslut. Hunden är avlivad enligt protokoll från Länsstyrelsen.
Kommittén beslutade då hunden numera är avlivad och någon eventuell test av dess mentalitet
inte kan utföras att låta avelsspärren kvarstå. Ärendet lägges därmed till handlingarna.
U3/11
Uppfödare som blivit anmäld för att leverera valp utan besiktningsintyg. UKK valde att anmäla till
DN då uppf ej svarat UKK. Kort efter beslutet kontaktade uppfödaren UKK och meddelade att hon
ej fått de brev som skickats. I den förklaring som uppfödaren skickar in skriver denne att
veterinärbesiktningsintyget var försvunnet då köparen kom för att hämta valpen men att
valpköparen ändå ville ta med sig valpen hem.

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.

U17/11
Uppfödare som återtagit foderhund och hävt avtalet mot fodervärdens vilja eftersom uppfödaren
anser att fodervärden brutit mot avtalet då denne enligt uppfödaren ej skött hundens päls, ej
vaccinerat och ej heller haft hunden åtkomlig för utställning. Enligt fodervården har denna anlitat
hundtrim till hundens päls, fodervärden har också missförstått vaccinationstillfället som att det
skulle göras inom 1 år istället för vid 1års ålder. Kommittén diskuterade ärendet noggrant, att som
uppfödare ta tillbaka en foderhund utan fodervärdens medgivande strider mot
fodervärdeskontraktet då detta vid tvist skall hävas i allmän domstol.
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 hunden snarast återlämnas till fodervärden - dock senast 24 maj 2011.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
U18/11
Hanhundsägare som av tikägare inte får registreringsbevis för den parningsvalp hanhundsägaren
har rätt till enligt upprättat parningsavtal.
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 att registreringsbeviset lämnas till hanhundsägaren snarast – dock senast 24 maj
2011.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
U19/11
Uppfödare och köpare som tvistar om de tillägg som gjorts på ”Köpeavtal för hund med bibehållen
avelsrätt”. Kommittén gick igenom ärendet och konstaterar att uppfödarna har godkänt det tillägg
till avtalet där köparen har rätt att para hanhunden med sina egna tikar. I tillägget till avtalet står
inget om att köparen först skall ställa ut hanhunden för att få använda denne i avel, något som
uppfödarna i senare mejl till köparen påstår. Uppfödarna menar också att de skulle godkänna de
tikar köparen använder på hanhuden, något som inte heller står i avtalet. Uppfödarna menar
också att köparen inte haft hanhunden tillgänglig då de sökt denne, dock har inga bevis bifogats
som styrker detta. Uppfödarna skriver också i mejl till köparen att de inte tänker skriva under
registreringsanmälan på köparens kull utan att köparen först måste lösa ut hunden dock mot en
högre summa än den som är resterande. Kullen är numera registrerad.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

U20/11
Uppfödare som har bilagor till köpeavtal där valpköparen förbinder sig till att vid hundens 1 årsdag
göra vissa undersökningar samt att resultatet skall skickas till uppfödaren. Uppfödaren har också
skickat med den avbetalningsplan som denne föreslår att UKK/SKK kanske skall använda.

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd då man anser att uppfödaren har
oskäliga villkor i sina avtal och att dessa utgör brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs
med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

U21/11
Uppfödare som transporterat högdräktig tik inom två veckor före beräknad valpning.
UKK beslutade att anmäla uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödarna beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

U22/11
Uppfödare som sålt valp efter tik med patella anmärkning utan att ha upplyst köparen om
moderns status. Den köpta hunden får problem med patella efter 3års ålder och valpköparen får
själv betala för operation då varken dolda fel försäkring eller hundens egna försäkring faller ut.
Valpköparen menar att om denne fått veta att modertiken hade en anmärkning så skulle köpet
inte blivit av.
Ärendet bordlades i väntan på svar från uppfödaren.
U23/11
Uppfödare som fått en blandraskull, uppfödaren anger tjuvparning som orsak. Uppfödarens
sambo hade också en tjuvparning i slutet av 2010. Båda uppfödarna har annonserat ut kullen,
ingen dispens finns hos UKK. Uppfödaren menar att denne inte visste att en sådan måste finnas.
UKK beslutade att anmäla båda uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödarna beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U24/11
Uppfödare som anmäls av valpköpare då denna sålt sin hund utan att kontakta uppfödaren, denna
samt en annan uppfödare blir upprörda och skickar mejl, ringer samt efterlyser den nya ägaren via
internet. Valpköparen uppfattar situationen som mycket olustig samt att denna trakasseras av de
två uppfödarna.
UKK menar att beteendet och tonen uppfödarna har är mycket olämplig. Som uppfödare kan inga
krav ställas på en köpare om att behöva meddela att en köpt hund skall säljas, inte heller kan krav
ställas på att uppfödaren skall meddelas om detta. Att dessutom anklaga en person att denna har
behandlat hunden illa när inga bevis finns på att så är fallet är högst olämpligt.
UKK övervägde att anmäla uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången
låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
U25/11
Uppfödare som registrerat fel moder till en kull, enligt uppfödaren på inrådan av en annan
uppfödare då tiken i och med kullen skulle få för täta kullar. Endast efter förfrågan från UKK
ändras registreringsuppgifterna och uppfödaren har numera angett korrekt moder på kullen.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

U26/11
Uppfödare som har fått två tjuvparningar 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.
U27/11
Medlem som vid hög ålder registrerat sin första kull, vid kennelkonsulentbesök angav medlemmen
att denne inte hade några hundar samt att alla papprena gällande kullen var hos sin dotter.
Dottern är utesluten ur SKK.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U28/11
Uppfödare och fodervärd som tvistar om fodervärdsavtal.
Bordlades i väntan på kennelkonsulentbesök.
U29/11
Uppfödare och fodervärd som tvistar om fodervärdsavtal. Uppfödaren har satt ut en tik på
fodervärdsavtal och dessutom tagit betalt, tiken är återtagen och den erlagda summan
återbetalad. Kommittén anser att avtalet är giltigt och enligt avtalet är enda sättet att häva ett
sådant är via allmän domstol. Fodervärden anser att då denne erlagt en summa för hunden så ska
avtalet tolkas som ett ”Köpeavtal med bibehållen avelsrätt” och att denne då har rätt att köpa ut
hunden för resterande summa, UKK anser dock inte att så är fallet.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

§ 61 Ärenden angående leder
Armbågsröntgen (ED) på tik hane eller båda har utförts efter parning
ED
Inga inkomna
Höftledsröntgen (HD) på tik hane eller båda har utförts efter parning
HD20-30/11
Östsibirisk laika, jämthund, jämthund, jämthund, jämthund, jämthund, jämthund, jämthund,
östsibirisk laika, norsk älghund grå, flatcoated Retriever
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD31/11
Cane corso
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 de inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
HD32/11
Jämthund
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.

HD33/11
Belgisk vallhund/malinois
Uppfödare som inte svarar på brev från UKK gällande varför uppfödaren använt en hanhund i avel
utan att HD röntgen utförts innan parning.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

Patella (P) undersökning på tik hane eller båda har utförts efter parning.
P18/11
Chihuahua
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
P19/11
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.
P20/11
Chihuahua
Uppfödare som parat med hanhund utan att ha godkänd patellaundersökning. Uppfödaren har
2009-2010 haft registreringsförbud.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

§62 Grundregel ärenden

Enligt SKKs grundregel 1:1 ”åligger det varje medlem i SKK organisationen: att behandla och vårda
hundar och andra djur väl i enlighet med såväl beprövad erfarenhet som gällande
djurskyddslagstiftning och regler utfärdade med stöd av lagstiftning.”
Statens Jordbruksverks föreskrift (SJVFS 2008:5 saknr 102 kap 2 §16) säger :
En tik får inte paras förrän tidigast i andra löpet, dock inte tidigare än vid 18 månaders ålder.
UKK beslutade att från och med 2011-07-01 kräva skriftlig förklaring från uppfödarna till varför
tikar använts i avel i strid med gällande lagstiftning.
Tik under 18 månader
G33-40/11
Dvärgpincher, dansk/svensk gårdshund, chinese crested dog, chihuahua, mops, siberian husky, tax,
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.

G41/11
Fransk bulldog
Uppfödaren har blandat ihop tikens födelsedatum, därför parades tiken vid ca 15 månaders ålder.
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.

Täta kullar
G42-44/11, G46/11
Cocker spaniel, staffordshire bullterrier, dvärgschnauzer, chihuahua
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.
G45/11
Chihuahua
Uppfödaren har missat datumet och sett fel i kalendern.
Uppfödaren har tidigare brutit mot grundreglerna 2008 och 2010.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

§ 63 Ögon ärenden
Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö11-12/11
Papillon, shetland sheepdog
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Ö10/11
Papillon
Uppf som UKK beslutade att anmäla till DN då förklaring ej inkommit, förklaringen har nu
inkommit.
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.

§ 64 Ärende angående hjärta
Inga inkomna

§ 65 Registreringsärenden
R3/11
Finsk stövare

Komplettering gällande registreringsansökan, UKK beslutade att anmäla uppf till Disciplinnämnden
då alla valpar i kullen ej angavs skulle registreras.
Kommittén diskuterade ärendet och beslutade att medge dispens för registrering under
förutsättning att en korrekt ifylld registreringsansökan med samtliga valpar skickas in. Uppfödaren
skall också få tillskickat sig SKKs grundregler då uppfödaren uppvisar okunnighet angående dessa.
Anmälan till Disciplinnämnden återkallas.
R14/11
Dvärgpinscher
Uppfödare som vill registrera kull äldre än 5 månader. Uppfödaren har haft problem med att få
hanhundsägarens underskrift då tvist uppstått angående ersättning. Hanhundsägarens underskrift
finns på registreringsansökan. UKK gick även igenom ytterligare handlingar i ärendet då
uppfödaren är föremål för utredning av Länsstyrelsen.
UKK beslutade att bevilja dispens för registrering.
R15/11
Chihuahua
Medlem som trots upprepade brev ej inkommer med de införseltillstånd SKKs registrerings
avdelning begärt. UKK beslutade att avregistrera hunden och skicka tillbaka stamtavlan.
R16/11
Dansk/svensk gårdshund
Delägare i kennel som inte inkommer trots upprepade påminnelser med kopia på medlemskap i
samband med registrering av valpkull. Till följd av detta har inte kullen registrerats.
UKK beslutade att anmäla uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

R17/11
American staffordshireterrier
Uppfödare som inte inkommer med original exportstamtavla på hund trots upprepade
påminnelser.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
R18/11
Pudel
Person som vill registrera hund trots att personen ej var medlem, kopia på medlemskap har ej
skickats in.
UKK beslutade att avregistrera hunden och skicka tillbaka stamtavlan.
R19/11
Mops
Person som vill registrera en importerad hund, kopia på medlemskap samt kvitto där köpare och
säljare framgår har ej skickats in trots upprepade påminnelser.
UKK beslutade att avregistrera hunden och skicka tillbaka stamtavlan.

§ 66 Bordlagda ärenden

U13/11
Strävhårig vorsteh
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 på mötet 2/11 då uppfödarens förklaring skall översättas.
Översättning en är nu gjord.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Finska kennelklubben skall även tillskrivas.

§ 67 Dispenser
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom dispensansökan och
diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har redogjort hur deras samarbete
tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en
tredje delägare. 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.
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 samt hur ett eventuellt framtida skulle komma att se ut. 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.
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 samt hur ett eventuellt framtida skulle komma att se ut. 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.
Tysk jaktterrier
Dispens ansöks av uppfödare att få registrera valpkull äldre än 5 månader.
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.
UKK beslutade att bevilja dispens för registrering.
Jämthund
Dispens ansöks av uppfödare att få registrera valpkull äldre än 5 månader.

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 beslutade att bevilja dispens för registrering under förutsättning att en korrekt ifylld
registreringsansökan skickas in.
Berger des pyrenees a poil long
Dispens ansöks av uppfödare att få registrera valpkull äldre än 5 månader.
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.
UKK beslutade att bevilja dispens för registrering.

§ 68 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Protokollsutdrag från Disciplinnämndens möte 2011-03-11 gicks igenom och lades till
handlingarna.
R8/11 Uppfödaren har nu skickat in kopia på medlemsbevis, ärendet återkallas och lägges därmed
till handlingarna.
R11/11 Uppfödaren har nu löst ut stamtavlan, ärendet återkallas och lägges därmed till
handlingarna.

§ 69 Coachning av kennelkonsulenter/uppfödare
Ordföranden har haft ett möte med kennelkonsulenter i Skåne, Halland samt Västra Götaland,
kommentarerna som fram kom var positiva. Ordföranden skall på återträff i Skåne.
Förslag förelåg på kennelkonsulenter som skall agera ”testpiloter” för utbildningen på distans. UKK
hade inga kommentarer utan att projektet kan fortskrida enligt plan.
Det planeras för ytterligare en kennelkonsulentutbildning del 1 till hösten, preliminärt datum 1618 september. Detta för att man skall ha del 2 på våren 2012 för kursdeltagare från de båda del 1
kurserna.
Gällande utbildningen på distans för uppfödare kommer 2 stycken ”testpilotgrupper” att tas ut.
Målsättningen är att en utvärdering skall vara klar till årsskiftet 2011-2012.
Enligt den utbildningsplan som finns skall en Juridikföreläsningsturné arrangeras 2012, frågan tas
upp på nästa möte.
Minnesanteckningar från möte med Länsklubbarnas utbildningsgrupp och SKK förelåg. Kommittén
noterade anteckningarna och lade det till handlingarna.
Rapport från Sofia Malm angående den föreläsningsserie som gjorts i ämnet genetik förelåg.

§ 70 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Protokollsutdrag från Avelskommittén förelåg med information om att ingen ledamot kunde
deltaga på dagen UKK möte.
Protokollsutdrag från CS 2011-02-16 förelåg med fråga angående högsta ålder för valpning av tik.
Kommittén beslöt uppdra åt sekreteraren att ta fram statistik gällande kullar födda av tikar äldre
än 7år.
Protokollsutdrag från CS 2011-02-16 förelåg med godkännande av den höjning från och med 1
januari 2012 av kennelkonsulenternas arvode till 950,-/dag som UKK föreslog.
§ 71 SKKs valphänvisning på internet.
Carina Jägrén gjorde en kort presentation av Köpa hund siten, kommittén tackade för
presentationen och har stora förhoppningar om att det kommer att bli till stor glädje för många
uppfödare.

§ 72 Information angående utveckling av SKKs webbplats
VD informerade om det aktuella läget.
§73 Övriga frågor
Fråga förelåg från fodervärd till kommittén. Kommittén lämnar följande svar:
Vid bibehållen avelsrätt för hane måste max antal parningar som får utnyttjas anges.
Ingen rekommendation angående antal parningar lämnas.
Juridiska avdelningen har också lämnat ett förslag på låneavtal hane, detta godkändes efter
smärre justeringar.
Brev från uppfödare av Engelsk bulldog där åsikter förelåg angående de mycket höga
parningsavgifter samt valppriser som förekommer i rasen. Brevskrivaren önskar att SKK
uppmärksammar detta. UKK konstaterar att SKK inte har några rekommendationer angående
varken parnings eller valppriser. Ärendet lägges därmed till handlingarna.

§ 74 Nästa möte
17 augusti 2011 på Möllan, Spånga
§ 75
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.

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

Vid protokollet:

Åsa Blomqvist

Justeras:

Per-Inge Johansson

Ann-Charlotte Hillberger

Ordförande

Ledamot

…………………………………….

……………………………………

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

