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SKK/UKK nr 3 2014
2014-05-21
§ 50-71

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och
kennelkonsulentkommitté onsdag 2014-05-21.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, Monika Åkesson
Adjungerade:
-Agneta Lönn, Helena Sirén, Petra Waleij
Meddelat förhinder:
Åsa Magnusson Juberget samt Ulla Eckerberg
Protokoll
-Åsa Blomqvist
§51 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna till årets tredje möte. Mötet förklarades därefter
öppnat.

§ 52 Val av justerare
Monika Åkesson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 53 Föregående protokoll
UKKs protokoll nummer 2 2014 lades med ett godkännande till handlingarna.
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§ 54 Information från ordföranden
Resultatrapport
Resultatrapport för mars samt april 2014 förelåg, rapporten kommenterades i valda
delar och lades efter granskning med ett godkännande till handlingarna.
Rapport från CS möte
Regelöversynen som rapporterats om vid förra mötet har ambitionen att bli klar till KF
2015. Två av UKKs tidigare beslut har överklagats till CS. Båda överklagandena avslogs
av CS som fastställde UKKs beslut.
Öppet hus
I och med att SKK firar sitt 125 års jubileum så kommer kansliet hålla öppet hus 14 juni,
alla är välkomna att besöka kansliet då.

§ 55 Information från SKKs VD/Chefsjurist
Prövningstillstånd
SKKs ansökan om prövningstillstånd till Högsta domstolen avslogs, innebärande att
Göta hovrättsdom gällande höftledsärende faststår. SKKs juridiska avdelning tittar på
lösningar för att skydda SKKs uppfödare, och som ett led i detta har man startat ett
arbete för att utveckla bilagor till SKKs köpeavtal. Information om detta kommer att
delges allt eftersom.

§ 56 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Nya konsulenter
Kennelkonsulent Gun Samuelsson rekommenderar att eleven Kerstin Paulsen,
Smålands län, auktoriseras.
UKK beslutade att auktorisera Kerstin och hälsar henne varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Kennelkonsulent Siw Persson rekommenderar att eleven Pekka Nykopp, Stockholms
län, auktoriseras.
UKK beslutade att auktorisera Pekka och hälsar honom varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Avauktorisation
Birgitta Yngvesson har sedan tidigare önskat att på egen begäran avauktoriseras som
kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Birgitta för nedlagt arbete genom åren och
överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet.
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Regionträffar
Förelåg förslag på datum för höstens träffar:
25-26 oktober – Västra/Göteborg
1-2 november – Norra/Sundsvall
15-16 november – Södra/Växjö
6-7 december – Mellan/Stockholm
Kommittén beslöt att fastställa datumen.
Kontaktpersoner
Kommittén beslutade att följande ledarmöter i kommittén ska vara kontakt personer
för kennelkonsulenter i nedanstående län:
Annica Uppström
Jämtland
Västra Götaland
Gunilla Skoglund
Västmanland
Södermanland
Anna Kihlgren-Ackenäs
Stockholm
Uppland
Gotland
Ulla Eckerberg
Östergötland
Småland
Ann-Charlotte Hillberger
Gävleborg (inkl Hälsingland)
Västernorrland
Västerbotten
Norrbotten
Åsa Magnusson Juberget
Värmland
Örebro
Dalarna
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Monika Åkesson
Skåne
Halland
Blekinge
Utbildning
Kennelkonsulentutbildning steg 1 har avklarats. UKK vill härmed framföra sitt varmaste
tack till kennelkonsulent Berit Malm för att UKK under många trevliga år fått åtnjuta
Berits gästfrihet i samband med utbildning av kennelkonsulenter.
Mejllista
UKK diskuterade en mejlväxling med massutskick som skett gällande en före detta
kennelkonsulent. UKK ställer sig frågande till detta förfarande, och betonar att
kennelkonsulenternas viktiga uppdrag bygger på förtroende.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade

§ 57 Information från sekreteraren
Sekreteraren informerade om viss ändring i UKKs skrivelser.

§ 58 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Gunilla Skoglund och Anna Kihlgren Ackenäs deltog båda i kennelkonsultbildningen
som hölls i februari.
Petra Waleij meddelade att rasen Steirische rauhhaarbracke numera kan registreras i
SKK. Samt att broschyren ”Välkommen valp” numera är omarbetad.

§ 59 VU ärenden
VU ärendena redovisades för och fastställdes.
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§ 60 Uppfödarärenden
U51/13
För kommitténs kännedom, tingsrättsdom i ärende tidigare behandlat i UKK.
U22/14
Vid kennelkonsulentbesök framkommer det att uppfödare inte använt sig av korrekta
avtal, hund har sålts på köpeavtal med text "säljes på halvfoder", besiktning saknas på
ett avtal och en notering om att besiktningen ska göras av köparen. Avtal saknas på
flera sålda kullar. UKK uppmanar uppfödaren att rätta till de felaktiga avtalen, alla
hundar som säljs eller lämnas ut på foder ska veterinärbesiktigas innan leverans av
uppfödaren själv, notering om detta ska finnas i avtalen. UKK vill också klart påtala att
det är av vikt att som uppfödare hålla bra ordning på sina avtal. 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.
U23/14
Hanhundsägare som också är uppfödare som av Länsstyrelsen åtalsanmälts för
djurplågeri. Hanhundsägaren har på valp som dennas hanhund är pappa till klistrat
öronen. Klistret irriterade hundens hud, dess örongångar var helt igenstängda då
öronlapparna dragits ner mot pannan. Valpköparen hade enligt Länsstyrelsen fått
information att vänta 3-4 veckor och kontakta uppfödaren/hanhundsägaren men
redan efter 4 dagar har hunden kraftiga reaktioner av limningen. UKK beslutade att
bordlägga ärendet i väntan på yttrande från hanhundsägaren.
U24/14
Uppfödare som vid kennelkonsulentbesök hade en 4 månaders kull, kullen är nu över 5
månader men till dags dato har ingen registrering inkommit till SKK. Enligt SKKs
registreringsregler ska kull registreras innan 5 månaders ålder, UKK förutsätter att
uppfödaren innan 11 juni 2014 inkommer med registreringsansökan för hela 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.
Punkten förklarades omedelbart justerad
U25/14
Uppfödare vars dotter inte får bli medlem utan att DN tillstyrkt medlemskapet. I en
valpannons finns namnet på dottern samt att det hänvisas till dotterns telefon, själva
kullen registreras dock av uppfödaren. Konsulent försöker få till besök men då det inte
går talar konsulenten med uppfödaren via telefon. Uppfödaren verkade
osammanhängande samt ändrade sin historia allt eftersom. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
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U26/14
Uppfödare som tillfälligtvis förvarar hundar i bur, uppfödaren har för ett flertal år
sedan blivit informerad om att detta inte är tillåtet. Kommittén uttryckte förvåning
över att burar fortfarande används av uppfödaren, kommittén förutsätter också att
uppfödaren omedelbart upphör med detta. Tillsammans med protokollsutdrag
kommer det att skickas en kopia på Jordbruksverkets föreskrifter. 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.
U27/14
Uppfödare där det vid kennelkonsulentbesök framkommer att uppfödaren haft fyra
kullar under 2013 utan tillstånd från Länsstyrelsen. Enligt uppfödaren har tillstånd inte
sökts på grund av okunskap. Uppfödaren var ovillig/visade inte avtalen för
kennelkonsulenten. För tillfället är uppfödaren inte medlem i SKK. Då uppfödaren ej
längre är medlem lades ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
U28/14 a
Uppfödare som för ett antal år sedan lämnat ut hund på muntligt avtal, därefter
upprättar uppfödaren avtal där hon anger sig själv som både säljare och köpare.
Avtalet som använts är för gammalt, något datum för veterinärbesiktning finns inte
noterat. Uppfödaren har därefter upprättat ett nytt korrekt avtal med besiktning. Ett
kennelkonsulentbesök har utförts utan anmärkning. UKK vill påtala att uppfödare
enligt SKKs grundregler ska teckna skriftliga SKK avtal vid överlåtelse samt att
besiktning ska utföras. Samt att en god kommunikation är av vikt för både säljare som
köpare. Då uppfödaren har rättat till det felaktiga avtalet 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.
U28/14 b
Uppfödare som satt ut en inköpt hund på foder utan avtal, enligt fodervärden fanns
inget besiktningsintyg med. Avtal skrevs först efter ca 8 månader. Uppfödaren anger
att fodervärden själv hämtat valpen hos den uppfödaren som fött upp hunden och att
besiktningsintyg då medföljde, anledningen till att det tog lång tid innan avtal
upprättades var att fodervärden enligt uppfödaren var svår att få tag på. Fodervärden
hade ytterligare en hund på fodervärdsavtal från uppfödaren, avtalet är numera
ändrat då fodervärden köpt ut en del av hunden och köpeavtal med bibehållen
avelsrätt upprättats. Fodervärden har hört att det förekommer burförvaring hos
uppfödaren, Länsstyrelse samt kennelkonsulentbesök har gjorts utan anmärkning.
Fodervärden känner sig lurad då denna stått för kostnader som röntgen av hunden.
UKK konstaterar att den inköpta hunden numera har tillfallit fodervärden. Det är
beklagligt att fodervärden känner sig lurad. UKK vill påtala att uppfödare enligt SKKs
grundregler ska teckna skriftliga SKK avtal vid överlåtelse samt att besiktning ska
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utföras samt att en god kommunikation är av vikt för både överlåtare som fodervärd.
Då det inte längre kvarstår någon förseelse mot SKKs grundregler 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.
U29/14
Uppfödare som satt ut hund på fodervärdsavtal men tagit betalt för halva hunden.
Uppfödaren har i svarsskrivelse kommenterat att denna inte visste om att korrekt avtal
skulle vara Köpeavtal m bibehållen avelsrätt. Uppfödaren har meddelat fodervärden
att denna har slutat med rasen och i SMS kan man utläsa "Jag har lämnat över mina X
(namn på rasen) till en annan uppfödare och föder nu endast upp Y, Z (namn på raser).
Men den andra uppfödaren heter N och kommer att ta en kull på XX. Detta kommer
hon förmodligen vilja göra nästa gång hon löper, så då bör du ringa henne så fort du
ser att hon börjat löpa, så kan ni bestämma hur ni ska gå tillväga." Uppfödaren har i
svarsskrivelse till SKK skrivit att en annan uppfödare skulle hjälpa henne med valparna,
kullen skulle dock registreras i uppfödarens kennelnamn. UKK vill härmed upplysa
uppfödaren att enligt både SKKs fodervärdsavtal som Köpeavtal med bibehållen
avelsrätt så får inte avelsrätten överlåtas på annan person. UKK förutsätter att
uppfödaren utan dröjsmål upprättar korrekt avtal vilket är Köpeavtal för hund med
bibehållen avelsrätt. Fodervärden är skyldig att följa villkoren i Köpeavtal för hund med
bibehållen avelsrätt. Ärendet lägges därmed till handlingarna utan vidare åtgärd.
U30/14
Fodervärd som anmäler överlåtaren för att denna skickat brev som fodervärden
uppfattat som hotfullt samt att tagit tillbaka hunden utan tillåtelse från överlåtaren.
Fodervärden har enligt överlåtaren inte meddelat när tiken löpt samt klippt ner
hunden, överlåtaren anser inte att brevet var hotfullt utan att det närmare förklarade
fodervärdens skyldigheter samt att fodervärden skulle fundera över sin situation.
Enligt överlåtaren ringde fodervärden därefter och ville lämna tillbaka hunden,
överlåtaren tar tillbaka hunden och skriver i svarsskrivelsen att fodervärden har
personliga problem och att fodervärden har varit otrevlig mot överlåtaren via telefon.
UKK konstaterar att hunden lämnats tillbaka till överlåtaren och någon förseelse mot
SKKs regler inte förekommit, ärendet lägges därmed till handlingarna.
U31/14
Medlem som passat hund för uppfödare, under passningstiden insjuknar hunden,
medlemmen betalar för hundens veterinärkostnader trots att denna inte äger hunden.
Först ca 1.5 år senare tecknas ett köpeavtal på hunden på 0 kr (besiktningen på
hunden är för gammal). Uppfödaren har inte svarat SKK. Vid genomgång av ärendet
konstaterar UKK att ett köpeavtal har upprättats om än sent, hunden tillhör därmed
numera medlemmen. UKK vill påpeka att det är bekymmersamt att uppfödaren inte
svarat UKK, dock förekommer det numera ingen förseelse mot SKKs regler. Gällande
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eventuell ekonomisk ersättning får medlemmen vända sig till allmän domstol. Då
detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att inte ta ärendet vidare.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
U32/14
Uppfödare med registreringsförbud. Uppfödaren har vid kennelkonsulentbesök valpar
hemma som denna meddelar tillhör en norsk uppfödare, uppfödaren har även
annonser ute på valparna där det är uppfödaren med registreringsförbud som anges
som kontaktperson. Kullen registreras i Norge av den norske uppfödaren. UKK
beslutade att informera Norsk Kennelklubb om ärendet. Då uppfödaren inte längre
medlem i SKK eller någon av SKK organisationer lades ärendet till handlingarna utan
vidare åtgärd.
U33/14 a
Uppfödare som anmäls för att inte använt sig av korrekt avtal då en hund sålts på
avbetalning, hunden som köptes blev sjuk, att uppfödaren tagit in hundar utan
korrekta papper samt att meriter på hundar inte skulle vara korrekta. Anmälaren
hänvisar även till en rättslig tvist som uppfödaren haft med en numera utesluten
uppfödare. Uppfödaren tillbakavisar påståendena om oriktiga papper på hundarna.
Uppfödaren medger att fel avtal använts, de hade missuppfattat vad som skulle
användas. Avtalet är numera hävt och de har återtagit hunden. Både anmälaren som
uppfödaren anser att den andre har smutskastat den andre. Vid genomgång av
ärendet konstaterar UKK att uppfödaren medger att man använt sig av ett felaktigt
avtal, avtalet är numera hävt och hunden är återlämnad till uppfödaren. Något
regelbrott finns av den anledningen inte längre. Gällande oriktiga meriter på hundar
anser inte UKK att det finns bevis som styrker det anmälaren påstår, de handlingar som
blivit inskickade till SKK gällande meritering/röntgenresultat har bedömts som
korrekta. Gällande eventuell felaktig införsel av hundar tas detta upp i separata
ärenden. Den tingsrättstvist uppfödaren haft med annan uppfödare anser inte UKK ha
något med aktuellt ärende att göra. Ärendet lägges till handlingarna utan vidare
åtgärd.
U33/14 b
Uppfödare som anmälts av köpare för att köparen inte fått hundens stamtavla. Den
sålda hunden har registrerats i Serbien men importerats från Bosnien och ett SKK
köpekontrakt har upprättats. Uppfödaren anger att hunden köpts av köparen direkt
från den utländske säljaren och att uppfödaren står på exportstamtavlan på grund av
ett missförstånd av den serbiska kennelklubben. Köpare och säljare har numera gjort
en förlikning gällande köpet. Hunden har av Jordverket konstaterats införts till Sverige i
strid mot gällande införselbestämmelser. SKK har därför nekat omregistrering av
hunden. Vid genomgång av ärendet konstaterar UKK att avtal inte upprättats vid
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försäljningen, avtalets tryckdatum är ca ett halvt år senare. Köparen har inte fått
hundens stamtavla vid försäljningen och något intyg om att hunden är anmäld för
registrering har inte visats. Uppfödaren hade 2013 ett ärende gällande användandet av
ett felaktigt avtal, UKK anser att uppfödaren av den anledningen borde införskaffat sig
kunskap om SKKs avtal samt regler. UKK ser mycket allvarligt på att hundar tas in i
landet utan att införselreglerna följs, även om uppfödaren hävdar att de fått felaktiga
uppgifter från Jordbruksverket så har inte uppfödaren enligt UKK klart kunnat bevisa
detta. Att avtal ska tecknas vid försäljningen är något som uppfödaren borde ha
kunskap om. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U33/14 c
Uppfödare som anmälts av köpare för att inte fått en köpt hunds stamtavla. De sålda
hundarna har registrerats i Serbien men importerats från Bosnien och ett SKK
köpekontrakt har upprättats. Först efter 6 månader omregistrerades hunden. Köparen
köpte även en kullsyster till den ovanstående hunden, kort tid efter försäljningarna
konstateras de båda hundarna ha demodex, den ena hunden avled därefter av en
hjärntumör. Ingen av hundarna hade enligt anmälaren något veterinärbesiktningsintyg
vid försäljningen. Några kopior på besiktningsintyg har inte skickats in till SKK.
Hundarna har av Jordbruksverket konstaterats införts till Sverige i strid mot gällande
införselbestämmelser. UKK ser mycket allvarligt på att hundar tas in i landet utan att
införselreglerna följs, även om uppfödaren hävdar att de fått felaktiga uppgifter från
Jordbruksverket så har inte uppfödaren enligt UKK klart kunnat bevisa detta. Att avtal
ska tecknas vid försäljningen är något som uppfödaren borde ha kunskap om. UKK har i
tidigare ärende beslutat att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler. UKK beslutade att bilägga ärendet i anmälan.
U34/14
Uppfödare som anmäls för att försöka ta tillbaka hund från anmälaren. Uppfödaren
har satt ut en hund på foder, hunden får en kull och kastreras därefter. Fodervärden
får dock personliga problem som gör att denna lämnar hunden till anmälaren, enligt
anmälaren fick anmälaren hunden i mitten av januari 2012. Fodervärden och
anmälaren kommer då muntligen överens om att hunden skänks till anmälaren.
Fodervärden och uppfödaren skriver ett avtal i början av februari att fodervärden
överlåter hunden till uppfödaren. På samma avtal finns notering om att hunden är hos
anmälaren på prov. UKK konstaterar efter genomgång av ärendet att det enligt UKK är
oklart om vem som äger hunden. SKKs Fodervärdsavtal har använts och det faktum att
hunden är kastrerad gör inte att avtalet därmed automatiskt hävs i och med att
uppfödaren också tecknat sig för utställningsrätten. Uppfödaren skriver i yttrande att
hunden satts ut på halvfoder, dock har ett vanligt SKKs fodervärdsavtal använts. Vad
UKK kan förstå har anmälarens passning av hunden godkänts av både uppfödare som
fodervärd. Enligt UKK borde uppfödaren inte tecknat köpekontrakt med fodervärden
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då hunden inte var i fodervärdens vård, att sätta ut hund utan avtal för passning är inte
enligt 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.
U35/14
Uppfödare som anmäls för att inte ha upprättat fodervärdsavtal vid överlämnande av
foderhund, inte heller har hundens stamtavla eller vaccinationsintyg medföljt hunden.
Vid genomgång konstaterar UKK att avtal inte är upprättat vid överlåtelsetillfället,
uppfödaren har dock därefter upprättat ett korrekt avtal. UKK har tidigare uttalat att
en foderhunds stamtavla och vaccinationsintyg ska medfölja hunden. Uppfödaren har
tecknat sig för utställnings samt tävlings/provrättigheter - uppfödaren har då exklusiv
rätt till dessa aktiviteter och endast efter överenskommelse kan fodervärden bedriva
sådan verksamhet med en foderhund. Dock finns det inget hinder för en fodervärd att
deltaga i kursverksamhet. UKK förutsätter att de dokument fodervärden har rätt till
lämnas till fodervärden samt att fodervärden först efter godkännande av uppfödaren
deltager i utställning /tävling/prov. Ärendet lägges därmed till handlingarna utan
vidare åtgärd.
U36/14
Medlem som skilt tik från valpkull vid 7 veckors ålder, enligt kennelkonsulentprotokoll
ska en annan person leverera valparna. Enligt denna person är köparna informerade
om att det inte är leverantören som är den ansvariga uppfödaren. Kennelkonsulent har
informerat om djurskyddslagstiftningen, SKKs grundregler samt lämnat SKKs
avtalsbroschyr. UKK noterar att personen som levererar valparna har registrerat två
valpkullar samt att den person som registrerat kullen numera också registrerat två
valpkullar, enligt SKKs regler måste man vid ens tredje kull registrera kennelnamn. 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.
U37/14
Uppfödare som på sin hemsida skrivit att ”eftersom det inte finns stamtavlor till dessa
(kan ordnas för den som vill, men till ett högre pris) får köparna själva bestämma
namn.” Då SKK frågar varför kullen inte registrerats förklarar uppfödaren att den fått
info från annan uppfödare som gjort så här och att de inte trodde att det skulle
medföra några anmälningar. Men efter att ha läst reglerna igen och mer noggrant så
skickar de in registreringsansökan för kullen. UKK vill uppmärksamma att enligt SKKs
grundregler är det varje SKK uppfödares skyldighet att registrera sina kullar i SKK samtliga valpar i kullen ska då registreras. Eftersom uppfödaren insett sitt misstag och
också rättat till det lägger UKK ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.

SKK/UKK nr 3-2014
2014-03-19
Sida 11/20

U38/14
Uppfödare som anmäls för att ha tagit tillbaka hund som anmälaren anser har skänkts
till anmälaren. Hunden blir efter en tid sjuk och anmälaren tar hunden till veterinär
som konstaterar diskbråck. Uppfödaren hämtade därefter hunden. I svarsskrivelse
anger uppfödaren att intentionen var att hunden skulle omplaceras, anmälaren skulle
ha hunden på prov. Anmälaren påpekade att de tidigare haft en hund med diskbråck
och att de var tveksamma till att ha en till hund med samma problem. Då hunden blev
sjuk ansåg uppfödaren att det bästa var att ta tillbaka hunden. Uppfödaren uppfattade
att anmälaren och uppfödaren var överens om att hunden lämnades tillbaka,
uppfödaren har erbjudit sig att ersätta anmälaren för kostnader denne haft i samband
med veterinärbesöket. Enligt SKKs grundregel 4:1 ska varje uppfödare ”alltid upprätta
avtal med av SKK fastställt innehåll”. Då detta, såvitt är känt, är första gången som
uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna
förklaringen. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
U39/14
Uppfödare som sålt hund utan veterinärbesiktning, hunden hade enligt anmälaren
redan vid köpet problem med huden. Köparen tar hunden till veterinär en tid efter
köpet och demodex konstateras. Uppfödaren har heller inte enligt anmälaren upplyst
om hundens fel innan köp. Uppfödaren skriver att denna missat att omplacerade
hundar behöver besiktigas. Hunden hade innan leverans lekt med andra hundar, blev
dessutom åksjuk och av den anledningen var hunden smutsig vid leverans. Den tidigare
ägaren hade meddelat att hunden hade fått den hårlösa fläcken efter ett hundbett.
Uppfödaren hade inte uppmärksammat hundens andra hudproblem. Vid UKKs
genomgång av ärendet står det klart att hunden såldes obesiktigad, en besiktning som
inte är äldre sju dagar vid försäljningen är ett krav enligt SKKs grundregel 4:2.
Besiktningen är till för både säljare som köpare, säljaren har ett kvitto på att den sålt
en frisk hund och köparen har en opartisk bedömning på att hunden i dagsläget är
frisk. Uppfödaren skriver att denna är villig att ersätta köparen för de utlägg denna haft
i samband med hundens sjukdom. UKK anser att detta är skäligt. UKK noterar även att
det finns en bilaga till köpeavtalet som kan anses vara oskälig, UKK uppmanar därför
uppfödaren att skyndsamt ta bort detta villkor från avtalet samt även om det finns på
eventuella andra avtal. 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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§ 61 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
HD19/14
Svensk lapphund
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.
HD20/14
Norsk älghund grå
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.
HD21/14
Jämthund
Uppfödare som inte lämnat en tydlig förklaring till varför hanen användes i avel innan
han HD röntgats, SKK har skickat brev för att få ett förtydligande men något sådant har
inte inkommit. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning.
P4/14
Chihuahua
Uppfödare som använt tik i avel utan att ha patellaundersökt denna. SKK skickar brev
med begäran om förklaring men trots påminnelse har någon sådan inte inkommit. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler.
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§ 62 Grundregelärenden
Tik under 18 mån vid parning
G34/14
Chihuhahua
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G35-36/14
Dvärgpincher, Italiensk vinthund
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.
G37/14
Shetland sheepdog
Uppfödare som parat för ung tik, i svarsskrivelse till SKK anger den slutliga ägaren till
kenneln att det är delägaren som är ansvarig för kullen samt dess planering. Enligt den
slutliga ägaren har delägaren personliga svårigheter. Den slutliga ägaren äger
hanhunden som används vid parningen. Uppfödaren har haft tidigare ärende 2014
gällande tvist med tidigare fodervärd. UKK ser mycket allvarligt på att uppfödaren både
som hanhundsägare och erfaren uppfödare inte själv kontrollerar tikens ålder vid
parning. Man har som innehavare av ett kennelnamn ett solidariskt ansvar gällande de
beslut som tas i kennelns namn. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
G38/14
Chihuahua
Uppfödare som inte svarat på SKKs skrivelse. Uppfödaren har även haft tidigare ärende
2013 gällande för ung tik i aveln. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
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Täta kullar
G39/14
Tax
Uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G40-41/14
Bichon havanais, Bichon havanais
Uppfödaren hade 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.
G42-43/14
Jack russel terrier, Chinese crested dog
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.
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad
G44-45/14
Bichon havanais, Isländsk fårhund
Uppfödaren hade 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.
G46/14
Rottweiler
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
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Nära släkt
G47-49/14
Siberian husky, Irländsk röd setter, Chihuahua
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna 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 uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

§ 63 Ögonärenden
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö15/14
Border collie
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/hane eller båda saknade giltigt PRA-prcd undersökning vid parningstillfället
Ö16/14
Pudel
Uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.

§ 64 Hjärtärenden
H1/14
Cavalier king charles spaniel
Anna Kihlgren Ackenäs anmälde JÄV och lämnade rummet.
Tik tjuvparad, föräldradjuren hade vid parningen inte officiella intyg om hjärta UA.
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 samt att inte tillåta registrering av valpkullen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Anna Kihlgren Ackenäs kom åter in i rummet.
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§ 65 Registreringsärenden
R22/14
Chihuahua
Tikägare som skickat in registreringsansökan för kull där denna undertecknat som
hanhundsägare, SKK blir kontaktad av hanhundsägaren som motsätter sig registrering
av kullen då tikägaren inte betalat parningsavgift. Hanhundsägaren känner sig hotad av
tikägaren på grund av uttalanden på facebook. UKK konstaterar att tikägaren inte är
innehavare av avelsrätten till hanhunden och kan inte av den anledningen underteckna
registreringsansökan. Någon registrering av kullen kan därför inte medges, UKK anser
inte att det underlag som skickats in gällande uttalanden på facebook är att anse vara
ett brott mot SKKs grundregler. Ärendet lägges därefter till handlingarna utan vidare
åtgärd.
R23/14
UTGÅR
R24/14
Greyhound
Kull där SKK begär in blodtypning eftersom misstanke finns om inte korrekta föräldrar
på grund av avkommans pälsfärger. Blodtypning utförs där två möjliga fäder angetts ingen av dessa hanar är dock far till valparna. Ytterligare en hane testas därefter men
inte heller denna är far till kullen. UKK beslutade att neka registrering. Då detta, såvitt
är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att
godta den inkomna förklaringen samt att inte tillåta registrering av valpkullen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
R25/14
American staffordshire terrier
Kull där SKK begär in blodtypning eftersom misstanke finns om inte korrekta föräldrar
på grund av avkommans pälsfärger. Uppfödaren anger i svarsskrivelse att denne inte
kan utföra blodtypningen eftersom denne inte längre kan få tag på hanhunden då
denne sålts utomlands. UKK beslutade att neka registrering samt att godta den
inkomna förklaringen.
R26/14
Siberian husky
Medlem som begär dispens att få registrera kull över 5 månaders ålder, medlemmen
trodde inte att det gick att registrera kullen eftersom den är ett resultat av tjuvparning.
UKK beslutade att tillåta registrering av kullen.
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R27/14
Fransk bulldog
Medlem som inte löser ut exportstamtavla. UKK anser att det är ytterst beklagligt att
medlemmen inte löser ut hundens exportstamtavla, att på detta sätt ta upp tid för
både SKKs registreringsavdelning som för UKK är inte acceptabelt. UKK beslutade att
skicka hundens exportstamtavla åter, samt att ta bort hundens omregistrering i SKKs
stamboksregister.
R28/14
Fransk bulldog
Medlem som inte löser ut exportstamtavla. UKK anser att det är ytterst beklagligt att
medlemmen inte löser ut hundens exportstamtavla, att på detta sätt ta upp tid för
både SKKs registreringsavdelning som för UKK är inte acceptabelt. UKK beslutade att
skicka hundens exportstamtavla åter, samt att ta bort hundens omregistrering i SKKs
stamboksregister.
R29/14
Greyhound
Uppfödare som inte registrerat en hel kull, uppfödaren anger att tiken är inlånad och
tikägaren vägrade att låta uppfödaren registrera hela kullen. Enligt SKKs grundregler
ska SKKs uppfödare registrera samtliga valpar i en kull, att del av kull är registrerad i en
utländsk organisation (ej FCI ansluten) utgör inget hinder för uppfödaren att följa SKKs
regler. UKK beslutade att uppfödaren ska skicka in en ny korrekt ansökan där alla
valparna i kullen tas med, ansökan ska vara SKK tillhanda senast 2014-07-14.
R30/14
Borzoi
För kommitténs kännedom. UKK noterade ärendet och lade det till sidan utan vidare
åtgärd.
R31/14
Chihuahua
Ärende där hanhundsägaren inte vill göra patella- samt testikelundersökning då denna
numera anser att tikägaren är oseriös. UKK uttalade att för att kunna ta beslut i
ärendet behöver uppfödaren skicka in registreringsansökan för kullen.
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§ 66 Bordlagda ärenden
R43/13
UKK noterar att blodtypning är utförd samt att härstamningen var korrekt. Uppfödaren
har ersatts för sina utlägg. Ärendet lägges därmed till handingarna utan vidare åtgärd.
U45/13
Då fodervärd inte hört av sig till UKK beslutade UKK att lägga ärendet till handlingarna
utan vidare åtgärd.

§ 67 Dispenser
a) Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna
har redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att
bevilja dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna
inkommer med information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla
delägarna. Det vill säga: slutlig ägare, delägare 2 och delägare 3.
b) Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna
har redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att
bevilja dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna
inkommer med information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla
delägarna. Det vill säga: slutlig ägare, delägare 2 och delägare 3.
c) Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna
har redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att
bevilja dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna
inkommer med information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla
delägarna. Det vill säga: slutlig ägare, delägare 2 och delägare 3.
d) Uppfödare som ansöker om dispens att få para tik över 7 år utan tidigare kull,
rasklubb har tillfrågats. UKK granskade ärendet och beslutade att inte tillåta
parning av tiken.
e) Uppfödare som ansöker om dispens att få uppfödd kulls avelsspärr upphävd.
UKK granskade ärendet och beslutade att inte upphäva kullens avelsspärr.
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§ 68 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
R10/14
Uppfödaren har meddelat SKK att hunden är död på grund av olyckshändelse samt att
uppfödaren av personliga orsaker inte löst ut stamtavlan. VU har sedan tidigare av den
anledningen beslutat att återkalla Disciplinnämnds anmälan.
Protokollsutdrag från Disciplinnämndens senaste möte gicks igenom och lades till
handlingarna.

§ 69
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.

§ 70 Nästa möte
27 augusti Möllan, Spånga.

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

Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

Justeras:
Annica Uppström
Ordförande

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

