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SKK/UKK nr 32013
2013-05-29
§ 47-70

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och
kennelkonsulentkommitté onsdag 2013-05-29.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger, Åsa
Magnusson Juberget, Gunilla Skoglund, Irene Berglund
Meddelat förhinder:
Ulla Eckerberg, Monika Åkesson
Adjungerade:
-Agneta Lönn, Helena Sirén, Petra Waleij, journalistisk bevakning Åsa Lindholm, VD Ulf
Uddman under §50

Protokoll
-Åsa Blomqvist

§47

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna till UKKs andra möte för året som därmed också är
vårens sista. Mötet förklarades därefter öppnat.

§ 48 Val av justerare
Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§49 Föregående protokoll
Förelåg justerat protokoll från SKK/UKK sammanträde nr 2 2013, 2013-03-20.
Rättelse:
§39
R11/13
Cavalier king charles spaniel
Kull där uppfödaren angett fel fader, kullen är DNA typad 2013 men registrerad 2006.
Samtliga valpar i kullen har avelsspärrats, avkommor till de hundar i kullen som gått i
avel har spärrats. Ägare till hundarna har antingen meddelats eller så har deras
uppfödare meddelats om att de ska informera vidare. Uppfödaren är sedan januari
2013 ej längre medlem i SKK. I de fall blodtypning visat vilka djur som är föräldrar ska
lagda spärrar släppas. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd
för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan
på disciplinnämndens beslut.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
Protokollet lades därefter med ett godkännande till handlingarna.

§50 Information från ordföranden
Resultatrapport
Resultatrapport för mars och april 2013 förelåg, lades efter granskning med ett
godkännande till handlingarna.
CS möte
Ordförande redogjorde i korthet för de punkter från CS senaste möte som är av
speciellt intresse för UKK. Resultatet av den revidering av grundreglerna som skickats
till SKKs klubbar visades. UKK konstaterar att trots Grundreglernas stora vikt och
betydelse inom hela organisationen har endast 18 av 25 länsklubbar samt 35 av 51
specialklubbar svarat på förfrågan från SKK. UKK ålades också att titta på en annan
formulering av grundregel 2:4. Kommittén hade en djupgående diskussion angående
detta, kommittén beslutade att återuppta frågan under§ 51 då VD närvarar.
En ny undersökning från SCB är utförd, uppgifterna visar bland annat att 62 % av
Sveriges hundar är registrerade SKK mot 66 % 2006.
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§ 51

Information från SKKs VD/Chefsjurist

Chefsjurist
Agneta Lönn informerade om smärre justeringar i SKK avtalen bland annat gällande
layouten. Det kommer mycket snart finnas ett nytt avtal ”Låneavtal för hane”, detta
kommer även att finnas på engelska.
Chefsjuristen har även under en tid haft kontakt med en medlem som på grund av
ålder har svårt att motionera sin hund själv. I sina försöka att motionera sin unga hund
har medlemmen då med hjälp av en mycket långsamtgående ”traktor” låtit hunden
springa/gå bredvid denna. Ansvarig myndighet anser att detta inte är i enlighet med
lagen. Agneta har försökt att utröna om ”traktorn” är att anse som fordon eller inte.
VD
Då SKKs VD anslutit upptogs fråga från §50 gällande grundregel 2:4. VD redogjorde för
de motiv som finns för en ändring i paragrafen. En ingående diskussion fördes som
utmynnade i att kommittén beslutade att man finner att dagens utformning bör
kvarstå. UKK utryckte även förståelse för anledningarna till de eventuella ändringarna i
paragrafen samt beslutade att i ännu större utsträckning försöka nå ut till
medlemmar/uppfödare för att upplysa om SKKs grundregler och på så sätt försöka
minska överträdelserna mot Grundreglerna.
VD ska tillsammans med SKKs ordförande Nils Erik Åhmansson deltaga på möte med
Jordbruksverket samt Länsstyrelsen där man bland annat kommer att ta upp frågan
angående SKKs egenkontroll.
VD informerade även att man centralt tittar på vad SKK ekonomiskt ska prioritera
framöver då det finns indikationer på vikande siffror, som ett led i detta tittas bland
annat på hur tidningen Hundsort Special ska finansieras. UKK menar att det är mycket
viktigt att tidningen finns kvar, VD instämde i detta.
Bemanningen för den så kallade ”Breeders corner” som traditionellt har funnits på
Stockholm Hundmässa diskuterades, VD informerade att det kommer att dras ner på
bemanningen gällande kanslipersonal 2013 och att det är av stor vikt att både UKK
som Avelskommitténs ledamöter försöker om möjligt att bemanna montern.
En överenskommelse om samverkan mellan SKK och Försvarsmakten är under
förhandling och målet är att den ska vara klar till slutet av maj för att då kunna
undertecknas. Ulf Uddman föreslog att SKKs centralstyrelse som ett led i den pågående
diskussionen skulle bevilja dispens från kravet på genomfört MH för föräldradjuren för
att få registrera en valpkull för försvarsmaktens hundar t.o.m. 31 maj 2013.
VD tog även upp en fråga angående en artikel i tidningen ”Svensk jakt”, UKK
informerade om att ärendet ännu inte hunnits behandlats i kommittén samt uttalade
att det är mycket olyckligt att ett ärende tas upp på detta sätt när något beslut ännu
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inte tagits. UKK beslöt att till tidningen skicka det ”Frågor och svar” material som SKKs
juridiska avdelning utarbetat.

§ 52

Information från kennelkonsulentsekretariatet

Nya konsulenter
Kennelkonsulenterna Joakim Cederhall och Per-Arne Thorell rekommenderar att
eleven Olle Davidsson Skåne län, auktoriseras.
UKK beslutade att auktorisera Olle och hälsar honom varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Kennelkonsulenterna Pether Ericsson och Åsa Lifhjelm rekommenderar att eleven KjellÅke Lifhjelm Västerbottens län, auktoriseras.
UKK beslutade att auktorisera Kjell-Åke och hälsar honom varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Avauktorisation
Kommittén informerades om ett beslut taget av UKKs VU gällande avauktorisation av
kennelkonsulent. Beslutet var omedelbart gällande och har överlämnats till SKK/CS för
verkställighet.
Kennelkonsulent Inger Mogren önskar på egen begäran att avauktoriseras som
kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Inger för nedlagt arbete genom åren och överlämnar
begäran till SKK/CS för verkställighet.
UKK beslöt att på förekommen anledning införa begreppet ”Honnörskonsulent”, detta
kan tilldelas konsulent efter att arbetat minst 15 år, konsulenterna ska även ges gratis
inträde till SKKs utställningar. UKK beslutade även att som första konsulent utse Inger
Mogren till Honnörskonsulent.
Bortgången kennelkonsulent
UKK informerades om kennelkonsulent Bengt Petterssons bortgång, kommittén
beklagade sorgen. Bengt var en stor tillgång för organisationen och kommer att saknas
av många.
Regionträffar
Datum för årets regionträffar fastställdes enligt nedan. Helena Sirén och Åsa Blomqvist
kommer från SKKs kansli att deltaga på dessa.
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Norra
Plats: Umeå
Datum: 5-6 oktober
Län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland
Mellan
Plats: Stockholm
Datum: 19-20 oktober
Län: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland, Västmanland, Gävle, Dalarna
Västra
Plats: Göteborg
Datum: 9-10 november
Län: Västra Götaland, Värmland, Örebro
Södra
Plats: Växjö eller Jönköping
Datum: 23-24 november
Län: Skåne, Halland, Kronoberg, Blekinge, Jönköping, Kalmar, Östergötland
Kennelkonsulentutbildningar
Steg 2
Plats: Stockholm
Datum: 7-9 februari 2014
Steg 1
Plats: Stockholm/Bro
Datum: 11-13 april 2014
Fråga från möte 2 2013 –”Ej hemma besök”
Kommittén diskuterade frågan och uppdrog Helena Sirén att till nästa möte lämna
riktlinjer till hur antalet ”Ej hemma besök” ska kunna minskas.
Skrivelser
Skrivelser från kennelinnehavare angående hur kennelkonsulentbesök utförts.
Kommittén tog del av kennelinnehavarnas skrivelser samt yttrande från konsulenterna,
kommittén ser ingen anledning till att kritisera konsulenterna för deras arbete, ärendet
lägges till handlingarna utan vidare åtgärd.
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§ 53 Information från sekreteraren
Förelåg uppfödarstatistik med antal kullar för åren 2008-2012. Kommittén noterade
informationen.
Samtliga SKKs Ras-, Avtal- samt Specialklubbar har fått tillskickat sig SKKs Juridiska
avdelnings ”Frågor och svar”, för om intresse finns vidare användning i till exempel
klubbtidning eller hemsida. Sekreteraren har fått flera positiva återkopplingar.

§ 54

Information från UKKs ledamöter

Åsa Magnusson Juberget
Har tillsammans med Helena Sirén samt kennelkonsulenter varit på ett givande möte
med Länsstyrelsen i Värmland.
Ann-Charlotte Hillberger
Har fått information om ett försäkringsärende där en pudel, stor ej fått ersättning för
uttagande av hundens avelsförsäkring då denna fått diagnosen Addisons sjukdom.
Försäkringsbolaget hänvisar till att djurägaren själv valt att ta hunden ur avel på grund
av sjukdom och att sjukdomen inte finns upptagen i RAS för pudel och därmed faller
inte avelsförsäkringen ut. UKK anser att det är mycket olyckligt att RAS utnyttjas på
detta sätt vilket inte var tänkt då RAS dokumentet togs fram. Om försäkringsbolagen
använder RAS på detta sätt kan konsekvensen bli att alla RAS dokumentet måste
arbetas om och i stället bli en lista på möjliga sjukdomar som rasen kan ha.
Åsa Lindholm
Är i slutfasen av författandet av SKKs Avelsbok.

§ 55

VU ärenden

Redovisades för och fastställdes.

§56

Uppfödarärenden

U17/13
Uppfödare med ej korrekt avtal, uppfödaren har manipulerat texten i SKKs avtal, så att
till exempel ålder när en hane tillfaller köparen som köpts på Köpeavtal m bibehållen
avelsrätt inte framkommer, inget datum finns angivet om när hunden
veterinärbesiktigades samt SKKs logotype med adress uppgifter har ersatts med

SKK/UKK nr 1-2013
2013-01-12
Sida 7/20

uppfödarens egna. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
U18/13
Vid ett rutin kennelkonsulentbesök hos uppfödaren framkommer det att felaktiga avtal
skrivits på flera hundar. Uppfödaren förbehåller sig avelsrätt på sålda hundar samt att
hundarna ska ögonlysas, dessutom ska köparen ska stå för denna kostnad. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
U19/13
Uppfödare som sålt hane på SKK köpeavtal med en bilaga om att få använda hanen i
avel för en kull, handen har grav HD och även anmärkningar på armbågarna dessutom
är ingen veterinärbesiktning gjord. Förbehåll finns även i bilagan att köparen inte får
sälja hunden vidare utan måste lämna tillbaka denne utan kostnad om köparen inte
kan ha hunden kvar.
Uppfödaren skriver att denna är villig att köpa tillbaka hunden och därmed makulera
avtalet, uppfödaren menar att angående skrivelsen om att använda hunden i avel så
var detta aldrig meningen utan bara som en "livlina till honom". Uppfödaren var i
tidsnöd då hunden hämtades och något annat lämpligt avtal fanns inte att tillgå, enligt
uppfödaren har dessutom köparen låtit hanen para en tik som resulterat i en kull
valpar. Uppfödaren skriver i sitt svar till UKK att denna tittat i SKKs uppfödarbok att
man kunde göra så som man gjort. Uppfödaren skriver också att två parter
enligt köplagen kan komma överens om villkor i köpavtalet, detta är dock
ovidkommande då det är konsumentköplagen som är tillämplig i detta fall. Köplagen
kan tillämpas då två uppfödare ingår avtal. Uppfödaren skriver också att hunden
hjärtundersöktes kort innan försäljningen men inget veterinärbesiktningsintyg
utfärdades då. UKK vill tydligt klargöra att det inte är tillåtet enligt SKKs Grundregler
att ändra i SKKs avtal, har man dessutom inget avtal vid köpetillfället så får man helt
enkelt avvakta med försäljningen tills man hunnit skaffa ett sådant. Vid försäljning ska
hunden vara besiktigad enligt SKKs grundregler, även om hunden genomgick en
hjärtundersökning kort innan försäljningen är det inte att betrakta som en regelrätt
besiktning. UKK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på att korrekt avtal
upprättas. Kopia på avtal ska skickas in till SKK senast 21 juni 2013. 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.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
U20/13
Uppfödare 1 och Uppfödare 2 är sammanboende men med skilda kennelnamn.
Uppfödare 1 anmäls av norsk uppfödare för att ha brutit deras överenskommelse om
att Uppfödare 1 skulle använda tiken X till en kull valpar. Ingen skriftlig
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överenskommelse finns, dock finns en Facebook konversation som styrker den norske
uppfödarens version. Det är dock Uppfödare 2 som registrerar kullen. Uppfödare 2
skriver att det var han som hade en överenskommelse med den norske uppfödaren att
använda tiken i avel. Uppfödare 1 har även omregistrerat en norsk hanhund som
denna hade leasat in för avel utan att den norske ägaren godkänt detta. Uppfödare 1
skriver att hon var tvungen att göra detta då hon annars inte kunde registrera kullen.
Enligt skrivelsen från den norske uppfödaren så sköter Uppfödare 1 om även
Uppfödare 2 uppfödning och kontraktsskrivande. Kennlarna har sedan tidigare
kennelkonsulentbesök "icke hänvisning" då det vid besöket fanns stora mängder
hundträck samt att det även fanns andra brister i hundarnas miljö. Vid nytt besök var
bristerna i hundmiljön åtgärdade. Vid besöket tittades även på Uppfödares 1 avtal.
Köpeavtal finns undertecknade av uppfödare 1 där hon säljer Uppfödare 2 valpar samt
att det saknades veterinärbesiktning på en hund vid försäljningen. UKK ser mycket
allvarligt på att man på detta sätt agerar återförsäljare till någon annans uppfödning,
samt omregistrerat en hund utan att ägaren medgett detta.
UKK beslutade att anmäla uppfödare 1 samt uppfödare 2 till SKKs Disciplinnämnd för
brott mot SKKs grundregler. Uppfödarna beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
U21/13
Uppfödare som anmälts för att ha använt sig av ett felaktigt avtal, hunden har efter
försäljningen blivit sjuk och köparen vill att köpet ska återgå. Vid genomgång av
ärendet finner UKK att uppfödaren använt sig av ett felaktigt avtal, korrekt avtal skulle
ha varit ”Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt” då man i det köpeavtal som
använts sålts med avelsförbehåll. I avtalet har man även skrivit att ”Hunden inte får
avlivas, försäljas eller överlåtas utan uppfödarens medgivande”. Dessa förbehåll är inte
att anse som skäliga då man som köpare själv äger rätten att ta dessa beslut.
Uppfödaren har kryssat ja i återköp men eftersom hunden inte befinner sig samma
skick som den levererades i har uppfödaren inget tvång att återta hunden. 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 samt att hädanefter
använda sig av korrekta avtal eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
U22/13
Uppfödare som blivit anmäld för att ha bemött köpare dåligt. Säljare och köpare tvistar
om vad hunden ska kosta. UKK konstaterar att hunden inte verkar vara
veterinärbesiktigad innan försäljningen, detta är något som man enligt SKKs
Grundregler ska göra även vid försäljning av vuxna hundar. Man har som uppfödare en
upplysningsplikt att informera om hundens fel och brister, detta inkluderar till exempel
vetskap om sjukdomar i hundens släkt. Det är inte ett brott mot SKKs grundregler att
inte ta bort baksporrar, däremot ska uppfödaren informera om detta vid försäljningen.
UKK förväntar sig att uppfödaren hädanefter informerar sina köpare om de eventuella
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fel och brister de hundar som uppfödaren säljer har. UKK beslutade att ärendet ska
läggas till handlingarna utan vidare åtgärd.
U23/13
Medlem som har en förmedling av mopsar, medlemmen säljer valpar som importeras
UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Medlemmen beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
U24/13
Uppfödare som för flera år sedan ville flytta sitt kennelnamn till Sverige, uppfödaren
angav en adress som skulle vara dennas bostadsadress, detta stämde dock inte då
uppfödaren endast bott på adressen under en tid för att träna sina hundar. Personen
som är boende på adressen uppger dessutom att uppfödaren aldrig varit bosatt på
adressen. SKK meddelade att i och med att uppfödaren inte hade någon svensk adress
så kunde man inte heller omregistrera vuxna hundar eller kullar. Uppfödaren ville
också flytta över sitt kennelnamn, SKKs kansli upplyste uppfödaren om att man måste
kontakta det land kennelnamnet finns registrerat i för att få ett godkännande att flytta
namnet, något sådant har inte skickats till SKK. Uppfödaren är numera skriven i
Sverige, något kennelkonsulentbesök har inte kunnat göras då uppfödaren inte varit
hemma. Enligt uppgift bor uppfödaren i en husbuss. Uppfödaren har också blivit ålagd
av rasklubben i det land som denna har sitt kennelnamn registrerat i att göra en
härstamningskontroll på sina hundar, då uppfödaren inte gjort detta har klubben
beslutat att uppfödaren ska tilldelas motsvarande registreringsförbud från och med
2010. Enligt SKKs Grundregel 1:2 åligger det varje medlem i SKK ”att medverka till att
av SKK auktoriserad kennelkonsulent kan genomföra kennelbesök.” UKK beslutade att
uppfödaren måste föra över sitt kennelnamn enligt det FCI regelverk som finns samt
att medverka till att kennelkonsulentbesök kan utföras. Senast 12 juli 2013 ska namnet
förts över samt besök vara utfört. UKK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på
namnöverföringen samt besök.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
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§ 57

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
HD29-31/13
Nova scotia dock tolling retriever, Norsk Älghund grå, Karelsk Björnhund
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD32-35/13
Alaskan Malamute, Working kelpie/Australian stockdog, Rhodesian ridgeback, Alaskan
Malamute
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.
HD36/13
Finsk stövare
Uppfödaren trodde att HD röntgen redan var utförd.
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.
HD37/13
Cane corso
Tik tjuvparad.
Uppfödaren har tidigare anmälts till SKKs Disciplinnämnd för brott SKKs grundregler.
UKK beslutade att den tidigare anmälan ska kompletteras med det nu aktuella
ärendet.
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Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning.
P14-17/13
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
P18-20/13
Russkiy toy, 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.
P21-22/13
Chihuahua, Chihuahua
Uppfödarna hade 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.

§ 58

Grundregel ärenden

Tik under 18 mån vid parning
G28/13
Chinese crested dog
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G29-33/13
Siberian husky, Fransk bulldog, Siberian husky, Dvärgschnauzer, 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.
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G34/13
Tik tjuvparad.
Uppfödaren hade en tidigare tjuvparning 2011 där uppfödaren informerades om
vikten av att SKKs grundregler följdes. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Täta kullar
G35/13
Chihuahua
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G36/13
Shetland sheepdog
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.
G37-42/13
Wachtel, Petit basset griffon vendeen, Tysk schäferhund, Tax, Jack russel terrier,
Cavalier king charles spaniel
Uppfödaren hade 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.
G43/13
Engelsk springer spaniel
Uppfödarna parade tiken trots vetskap om att kullen kunde födas innan den reglerade
12 månaders vilan hade skett. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
G44/13
Chihuahua
Uppfödaren ville att dennes oerfarne hane skulle få para en parningsvan tik,
uppfödaren glömde då att kolla att tiken fått sin vila på minst 12 månader. Uppfödaren
har haft ett tidigare ärende 2011 då en tik tjuvparades. UKK beslutade att anmäla
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uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
G45/13
UTGÅR
G46/13
Finsk lapphund
Tiken började löpa tidigare än väntat uppfödaren tog då beslutet att para innan tiken
fått den vila som föreskrivs. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
G47/13
Dansk-Svensk gårdshund
Uppfödaren valde att para tiken tätt då det hade blivit svårt att bli av med valparna om
kullen fötts vid ett senare löp. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Täta kullar tik över 7 år
G48/13
Drever
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
G49-52/13
Wachtelhund, Norsk älghund grå, Welsh springer spaniel, Jämthund
Uppfödaren hade missförstått regeln.
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.
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad
Västgötaspets
G53/13
Tik tjuvparad.
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.
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G54/13
Schapendoes
Uppfödaren trodde att man skulle vet besiktiga efter 8 års ålder. Uppfödaren har haft
tidigare ärende 2012 vid det tillfället övervägde UKK att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
Ej MH testat innan parning
G55/13
Belgisk vallhund/Tervueren
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.
G56/13
Vit herdehund
Då det var svårt att få tider på MH och tiken började löpa valde uppfödaren att para
innan tiken testats. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
Nära släktskap
G57-61/13
Staffordshire bullterrier, Siberian husky, Släthårig foxterrier, Bichon havanais, Labrador
retriever
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.
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§ 59

Ögonärenden

Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö7-8/13
Portugisisk vattenhund, Lancashire heeler
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Ö9/13
Lancashire heeler
Förklaringen godtas.
Ö10-11/13
Shetland sheepdog, Norrbottenspets
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.

§ 60 Hjärtärenden
Inga inkomna

§ 61

Registreringsärenden

R17/13
Chihuahua
Uppfödare vars minderåriga dotters hund fått en kull blandrasvalpar. UKK noterade
information samt lade ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
R18/13
Belgisk vallhund/Terveuren
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera en kull valpar äldre än 5 månader,
kullen tillkom vid tjuvparning och erforderliga tester är nu gjorda. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen.
R19/13
Utgår
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R20/13
Norsk älghund
Dispensansökan att få registrera kull efter tik som fyllt 7 år utan tidigare kull,
uppfödaren har inte vetat om regeln. UKK beslöt att bordlägga ärendet i väntan på
yttrande från rasklubb.
R21/13
Chihuahua
Uppfödare som importerat dräktig tik, hanen ej patella undersökt. UKK beslutade att
tillåta registrering av kullen med avelsspärr som kan hävas om patellaintyg inkommer
på fadern.
R22/13
Alaskan malamute
Uppfödare som trots upprepade påminnelser inte löser ut stamtavlor, valpköpare
begär dispens att själva få lösa ut dessa. UKK beslutade att tillåta köpare att lösa ut
egen ägd hunds stamtavla samt anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott
mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut. UKK beslutade även att upplysa NKK om att
hanhundsägaren låtit sin hane para tik under 18 månader.
R23/13
Schäfer
Uppfödare som trots upprepade påminnelser inte löser ut stamtavlor.
Uppfödaren har inte förnyat sitt medlemskap i SKK organisationen, UKK beklagade att
man på detta sätt inte fullföljer registreringen för kullen främst då för valpköparnas
skull. I och med att uppfödaren inte har något medlemskap beslöt UKK att
registreringsansökan ska skickas tillbaka samt att lägga ärendet till handlingarna utan
vidare åtgärd.
R24/13
Berner sennen
Uppfödare som trots upprepade påminnelser inte inkommer med korrekt testikelintyg
för hanhund, kullen kan därmed inte registreras. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

§62

Motioner kennelfullmäktige 2013

Fanns för UKK en motion från Sydskånska kennelklubben, angående grundreglerna och
fodervärdsavtalen. Beslöt UKK att lämna det skrivna förslag baserat på ledamöternas
framförda åsikter som förelåg på motionssvar till CS.
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Fanns för UKK en motion från Svenska terrierklubben, angående SKKs KöpaHund.
Beslöt UKK att lämna det skrivna förslag baserat på ledamöternas framförda åsikter
som förelåg på motionssvar till CS.
Fanns för UKK en motion från Svenska terrierklubben, angående fullständiga 5
generationers stamtavlor. Beslöt UKK att lämna det skrivna förslag baserat på
ledamöternas framförda åsikter som förelåg på motionssvar till CS.

§ 63

Bordlagda ärenden

R14/13
Uppfödare som lånat in två tikar från uppfödare med registreringsförbud. Tikarna
paras med hanar som delägs av de båda uppfödarna. Enligt samtal mellan den
uppfödare som ska registrera valparna och SKKs kansli ska uppfödaren endast ta hand
om valpning och valpar men försäljningen skötas av uppfödaren med
registreringsförbud. Detta har senare förnekats av uppfödaren med
registreringsförbud. SKKs registreringsavdelning har ej registrerat kullarna i väntan på
beslut från kommittén.
De båda uppfödarna har inkommit med yttrande i saken dagen innan mötet samt på
mötesdagen, ärendet bordlägges då kommittén anser att man inte kan ta något beslut
i ärendet då yttrande inkommit så kort tid innan mötet.
Kommittén gick noggrant igenom handlingarna i ärendet, UKK uttalade att man som
uppfödare har ett stort ansvar gällande de valpar som man föder upp samt att man
har/kan ha en god kommunikation med sina valpköpare. Om man som uppfödare av
SKKs Disciplinnämnd blivit ålagd ett registreringsförbud innebär det att man under en
viss tid inte får registrera valpkullar, man kan dock låna ut sina avelsdjur till andra
uppfödare under denna tid. Detta innebär dock inte enligt UKKs mening att det är i
enlighet med SKKs Grundregler att uppfödaren med registreringsförbud kan sälja de
valpar som blivit till i och med utlåningen av avelsdjuren. UKK beslutade att tillåta
registrering av kullarna samt att anmäla de aktuella uppfödarna som innehar
registreringsförbud till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Ö39/12
Engelsk springer spaniel
"Uppfödare som parat tik fast kullbror har konstaterad PRA, tiken ej testad, rasen har
inget hälsoprogram gällande ögonlysning.
UKK beslöt att bordlägga ärendet för att tillskriva AK vad de anser om ärendet."
AK har nu inkommit med yttrande. UKK beslöt att tillskriva uppfödaren. För ytterligare
information. Ärendet bordlades i väntan på svar.
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Svar från såväl tik som hanhundsägare har inkommit. UKK gick igenom materialet i
ärendet, UKK uttalade att man finner det mycket anmärkningsvärt att man genomfört
parningen, kommittén vill å det bestämdaste betona vikten av en noggrant planerad
avel där man som uppfödare har ett ansvar både gentemot rasen, avelsdjuren,
köparna samt inte minst de valpar som blir resultatet av aveln då man tar beslut att
para sina hundar. Detta ansvar vilar på både tik som hanhundsägare, i detta fall är
hanhundsägaren även mångårig uppfödare av rasen, ögonsjukdomen är väl känd
sedan länge i rasen och torde därför vara en av de saker som man som seriös
uppfödare noggrant förhör sig om vid avelsförfrågan. UKK övervägde att anmäla både
uppfödaren som hanhundsägaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här
gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.

§64

Dispenser

UKKs verkställande utskott (VU) har tidigare avslagit en dispensansökan gällande att få
använda tik i avel över 7 år utan tidigare kull, ägaren begär nu omprövning av beslutet.
UKK gick noggrant igenom ärendet, man fann vid genomgången ingen anledning att
ändra beslutet innebärande att beslutet som tagits av VU ska fortsätta gälla.

§ 65

Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar

Inga Disciplinnämnds beslut förelåg.
U45/12
UKK beslutade att återkalla anmälan till Disciplinnämnden då medlemmen löst
situationen.
U24/12
UKK beslutade att återkalla anmälan till Disciplinnämnden då uppfödaren gjort den
blodtypning som beslutats om.
U41/12
UKK beslutade att återkalla anmälan till Disciplinnämnden då uppfödarna upprättat
korrekt avtal.

§ 66

Köpa hund

Förelåg information om det material som Helena Frögéli, Ulla-Britt Karlman samt Åsa
Lindholm tidigare arbetat fram gällande att få en mer rasspecifik information på
Köpahund.se. Kommittén ställde sig mycket positiv till detta och beslutade att arbeta
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för att detta ska läggas in verksamhetsplanen för utveckling av sidan då man ansåg att
informationen skulle kunna vara till stor hjälp både för presumtiva valpköpare som
uppfödare.

§ 67

Övriga ärenden

Skrivelse
Skrivelse från Chinese crested club angående vanliga missuppfattningar om rasen, UKK
noterade informationen samt lade den till handlingarna.
Information
Till ledamöternas information förelåg den ”Lathund för ledamöter” som utarbetats på
SKK kansli.
Överlåtelse kennelnamn
Fråga angående hur SKKs kansli ska handlägga överlåtelse av kennelnamn där man är
innehavare av Hamiltonplaketten och där innehavaren vill överlåta namnet. I
kennelnamnsreglerna under ”Avregistrering/byte av kennelnamn” kan man utläsa:
”Vidare beslöts att kennelnamn som tilldelas Hamiltonplaketten skyddas för all
framtid, samt att kennelnamn som framledes tilldelas Hamiltonplaketten skyddas med
automatik.”
UKK beslutade att i de fall innehavare av Hamiltonplaketten själva vill överlåta sitt
namn ska detta tillåtas under förutsättning att detta är tillåtet av regelverket i övrigt.
Kennelnamnet ska även fortsättningsvis vara skyddat på samma sätt som ovan då
innehavare är avliden.

§ 68
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 Funktionär.
UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med justerat protokoll.

§ 69

Nästa möte

28 augusti, SKKs kansli.
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§ 70 Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade alla för ett mycket bra möte och förklarade därefter dagens
sammanträde avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Blomqvist
Justeras:

Annica Uppström

Ann-Charlotte Hillberger

Ordförande

Ledamot

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

