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SKK/UKK nr 3 2015
2015-05-28
§ 48-71
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté torsdag 28 maj 2015.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, Åsa Magnusson Juberget samt Ulla Eckerberg

Adjungerade:
-Agneta Lönn, Petra Waleij, journalistisk bevakning Åsa Lindholm

Meddelat förhinder:
-Monika Åkesson
Protokoll
-Åsa Blomqvist

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

§ 49 Val av justerare
Anna Kihlgren Ackenäs utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 50 Föregående protokoll
§30 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Statistik
Besöksstatistiken gällande kennelkonsulentverksamheten för 2014 presenterades och
man kan nu se effekten av de nya riktlinjerna. UKK konstaterar att antalet besök
minskat, detta är en följd av att de så kallade ”bombesöken” i sin tur har minskat. 2013
gjordes 1854 stycken bombesök och 2014 gjordes 988 stycken bombesök. De faktiska
besöken där uppfödarna varit hemma skiljer sig åt marginellt mellan 2013 och 2014.
Antalet bombesök justeras till 944.
Anmälan
Ärende gällande konsulent som vid UKK möte 2 2015 anmäldes till UKK, ärendet
bordlades då för att tillskriva konsulenten.
Konsulenten har nu svarat UKK, efter genomgång av svaret beslutade UKK att SKKs
kennelkonsulentkansli ska ha ett samtal med den berörda konsulenten och upplysa om
det olämpliga i konsulentens agerande samt att om konsulenten kommer i liknande
situation så ska konsulenten hänvisa parterna till SKKs juridiska rådgivning. Anmälan
lades därmed till handlingarna utan vidare åtgärd.
Vägrar ta emot konsulent
Uppfödare där SKKs konsulent försökt göra besök ett flertal gånger samt att SKKs
kennelkonsulentkansli via brev upplyst uppfödaren om dennas skyldighet att ta emot
kennelkonsulentbesök. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd
för överträdelse av SKKs grundregler.
Uppfödaren har efter UKKs möte 2 2015 tagit emot kennelkonsulent. UKK beslöt att
dra anmälan till SKKs Disciplinnämnd, dock ska uppfödarens icke hänvisning kvarstå.
§ 33 Uppfödarärenden
U13/15
SKK har fått in en skrivelse från en fodervärd där fodervärden inte anser att de har fått
stöd av uppfödaren gällande foderhunden, foderhunden blev allvarligt sjuk och var
tvungen att avlivas strax innan 5 års ålder. Uppfödaren har i en bilaga angivit att
fodervärden ska stå för HD och ED röntgen, vilket fodervärden också gjort. Uppfödaren
har inte svarat SKK trots påminnelser. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Uppfödaren har sedan denne fått protokollsutdrag kontaktat UKK, att de har svarat
SKK- dock har detta svar inte skickats till UKK. UKK gick igenom uppfödarens svar och
beslutade att enligt SKKs Fodervärdsavtal ska överlåtaren stå för samtliga kostnader

SKK/UKK nr 3 2015
2015-05-28
Sida 3/17

som uppkommer i samband med parning, valpning samt uppfödning. Det innebär att
om uppfödning sker med en ras med hälsoprogram så ska överlåtaren stå för denna
kostnad. I avtalet kan man också utläsa att om hundens livförsäkring faller ut så ska
försäkringsersättningen delas i proportion till den tid som fodervärden innehaft
hunden. I detta specifika avtal innebär det att hanen ska övergå i fodervärdens ägo
efter 5 års ålder, livvärdet ska därför delas så att fodervärden erhåller fyra femtedelar
och överlåtaren en femtedel, överlåtaren ska också ersätta fodervärden för utlägg
gjorda i samband med röntgen inför avel. Om överlåtaren är orolig för att inte få ut en
foderhundens livvärde under tiden avtalet fortlöper uppmanar UKK överlåtaren att
hålla fodervärdshunden försäkrad själv för att vara trygg. UKK vill också påtala att
både överlåtare och fodervärd har ett ömsesidigt ansvar att kommunikationen
fungerar. UKK beslutade även att dra anmälan till SKKs Disciplinnämnd samt att lägga
ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
UKKs protokoll nummer 2 2015 lades därmed med ett godkännande till handlingarna.

§ 51 Information från ordföranden
Resultatrapport
Resultatrapport för april 2015 förelåg, rapporterna kommenterades i valda delar och
lades efter granskning med ett godkännande till handlingarna.
Kastrationsrekommendation
Ordföranden informerade om att Smådjurssektionens Normgrupp, inom Sveriges
Veterinärförbund, har tagit fram nya rekommendationer angående kastration av hund.
UKK noterade informationen.
Remissvar
För kommitténs information fanns även de remissvar som SKK fått in gällande
grundreglerna. UKK noterade detta.
CS
Ordföranden informerade i korthet om beslut från SKKs CS senaste möte.
UKK tackade för informationen.

§ 52 Information från VD/chefsjuristen
Skrivelse till Regeringskansliet
Det brev som SKK skickat till Regeringskansliet gällande konsumentköplagen samt
försäljning av levande djur fanns för kommitténs kännedom. UKK noterade detta.
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Högt skadestånd för hundägare
Chefsjuristen informerade om en dom där en hundägare blivit skadeståndsansvarig för
mycket höga belopp då dennas hund skrämt en häst. UKK vill härmed uppmana alla
hundägare att undersöka sina försäkringsvillkor (hemförsäkring) gällande ersättning
för eventuella skador ens hund gör som man som hundägare är ansvarig för.
Avtal
Inom kort kommer nya reviderade köpeavtal att finnas tillgängliga, de kommer även
inom kort finnas i engelsk översättning. UKK tackade för informationen.

§53 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Distansutbildning
En fråga har inkommit från en av SKKs konsulenter gällande den distansutbildning som
SKK har gällande hundars mentalitet. UKK beslutande att undersöka om möjlighet till
detta finns i gällande budget, frågan bordlades.
Träffar
Förelåg föreslagna datum samt orter för höstens regionträffar med
kennelkonsulenterna.
Datum
18/10

Ort
Luleå

Län
Norrbotten

25/10

Växjö

1/11

Sundsvall

15/11

Örebro

6/12

Stockholm

Småland, Blekinge,
Skåne, Halland,
Östergötland
Gävleborg,
Hälsingland,
Västernorrland,
Västerbotten,
Jämtland
Dalarna, Västra
Götaland,
Värmland, Örebro
Stockholm,
Gotland,
Södermanland,
Uppsala och
Västmanland

Ledamot
Ann-Charlotte
Hillberger
Ulla Eckerberg,
Monika Åkesson
Ann-Charlotte
Hillberger, Annica
Uppström

Åsa Magnusson
Juberget, Annica
Uppström
Gunilla Skoglund,
Anna Kihlgren
Ackenäs
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UKK beslutade efter mindre korrigeringar att fastställa föreslagna datum samt orter
enligt ovan.

§ 54 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Ann-Charlotte Hillberger
Lämnade referat från möte med veterinära ansvarsnämnden för djurens hälso- och
sjukvård.
Åsa Magnusson Juberget
Deltog på Svensk djursjukvårds konferens- VeTa dagarna där även representanter från
SKKs Avelsavdelning deltog med en mycket uppskattad monter.
Petra Waleij
Informerade om att SKK nu registrerat de första hundarna av rasen Bouvier des
ardennes.
Helena Sirén
Hade för kommitténs kännedom lämnat en rapport från möte med SKKs
Utbildningskommitté gällande uppfödarutbildningen. UKK tackade för rapporten och
ser med optimism fram emot det färdiga resultatet.

§ 55 VU ärenden
VU ärendena redovisades för och fastställdes.

§ 56 KF motioner
Mötet fastslog det per capsulam beslut kommittén tagit gällande förslag på svar på
motion.
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§ 57 Uppfödarärenden
U26/15
Uppfödare som anmäls av köpare för att ha sålt tik utan köpeavtal eller
veterinärbesiktning. Kort tid efter att köparen tagit hem tiken märker denna att tiken
är mycket rädd samt att den verkade ha problem med balansen samt var dåligt
musklad. Köparen tar tiken till veterinär som konstaterar att tiken har patella luxation
grad 3, tandsten samt att den hade valptänder kvar i underkäken. Tiken var också
smärtpåverkad. I uppfödarens svarsskrivelse anger denna att köparen blivit informerad
om att tiken var en blyg och försiktig hund, tiken var inte besiktad då köparen besökte
säljaren på en söndag och tog med sig hunden hem samma dag. Uppfödaren har inte
uppfattat att tiken skulle vara sjuk. Uppfödaren har erbjudit sig att ta tillbaka hunden
men det vill inte köparen, uppfödaren har betalat tillbaka halva köpeskillingen.
Uppfödaren skriver att denna mottagit hotfulla samtal från köparen. Gällande tikens
muskler i bakdelen är detta för att tiken innan försäljningen haft en valpkull som hon
legat hos i ca 5 veckor. Säljaren tänkte upprätta köpeavtal senare då hon vid
försäljningen inte hade någon skrivare hemma, när köparen senare verkade missnöjd
med köpet skickades inget köpeavtal. Efter genomgång av ärendet samt ärende
G47/15 som också gäller uppfödaren samt den sålda tiken påpekar UKK att det är
uppfödarens skyldighet att tillse att köpeavtal upprättas samt att veterinärbesiktiga
hund innan försäljning. Vid en sådan besiktning hade antagligen både tikens tandstatus
samt muskel/led problem uppdagats och både uppfödaren som köparen hade fått
möjlighet att agera utifrån resultatet, en besiktning är till för båda parters skull. UKK
anser det mycket anmärkningsvärt att uppfödaren inte noterat tikens tandproblem, att
tikar efter en valpning inte är i toppkondition är UKK medveten om, dock anser inte
UKK att det är normalt för en tik att tappa muskelmassa i sådan omfattning att den får
problem med balansen. UKK rekommenderar uppfödaren att ersätta köparens utlägg,
då uppfödaren betalat tillbaka en del av köpeskillingen ska avdrag göras motsvarande
denna. Gällande att tiken har fått en kull innan 18 månaders ålder anger uppfödaren
att detta är på grund av en tjuvparning. 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.
U27/15
Uppfödare som lånat in en dräktig tik från utlandet, kullen registreras i uppfödarens
kennelnamn men försäljningen görs av en person som är utesluten ur SKK. Vid
kennelkonsulentbesök förklarar uppfödaren att denna blivit sjuk när valparna var ca 3
veckor och hade därför svårt att ta hand om kullen. Den uteslutna personen tar då
över kullen och säljer därefter valparna, uppfödaren har enligt egen utsaga inte fått
någon ersättning av säljaren. Tiken är tillbakaskickad till sin ägare.
Efter genomgång av ärendet konstaterar UKK att uppfödaren är en erfaren uppfödare,
om man som uppfödare kommer i en situation där man inte själv kan ta hand
valpköpare och försäljning ska dispens sökas i förväg hos SKK. Uppfödaren anger att
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kullen lämnades över vid 3 veckors ålder- uppfödaren skickade därefter in
valpregistreringen i sitt egna namn när kullen var 8 veckor. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U28/15
Uppfödare som köpt en tik med krav från säljaren (säljaren är samma uteslutna person
som i ärende U27/15) att en valp efter tiken ska utgöra delbetalning för modern. Tiken
är importerad av en annan person, denna person har förekommit i tidigare ärende i
samband med den uteslutna personen. Uppfödaren registrerar kullen, säljer en valp
själv, ger en valp till säljaren som delbetalning för modern och resterande valpar säljs
till den uteslutna personen. Den uteslutna personen säljer därefter de SKK registrerade
valparna själv. UKK får vetskap om detta då en köpare vill reklamera valp köpt av den
uteslutna personen men hon går inte längre att få tag på. Efter genomgång av ärendet
konstaterar UKK att förutom att uppfödaren överlåtit i princip hela kullen så har
uppfödaren även kort tid efter valpleveransen sålt tiken vidare. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U29/15
Uppfödare där det vid kennelkonsulentbesök uppmärksammas att det inte använts
korrekta SKK avtal, uppfödaren har oordning på sina avtal samt att en hund sitter i bur.
Efter genomgång uttalar UKK att det är av största vikt att man som uppfödare har
ordning på sina avtal, endast SKKs avtal ska användas. Har en hund sålts på Köpeavtal
kan inte avelsrätten bibehållas, UKK förutsätter att uppfödaren skyndsamt åtgärdar
eventuella felaktiga avtal. Enligt svensk djurskyddslag får inte hundar förvaras i bur
annat än vid speciella tillfällen så som utställning, tävling, träning samt transportvardaglig burförvaring i hemmet anses inte vara i enlighet med djurskyddslagen och
ska därför omedelbart upphöra. 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.
U30/15
Uppfödare som sålt hund utan SKK köpeavtal eller veterinärbesiktning, hunden
behöver uppsöka veterinär mycket kort tid efter köpet då köparen upptäcker att
hunden har stora svårigheter att äta och dricka. Veterinär konstaterar att hunden har
kraftig tandsten samt öroninflammation i båda öronen, sammanlagt måste 16 tänder
dras ut. Köparen har haft veterinärutgifter på hunden som överstiger inköpspriset. I
svarsskrivelse anger uppfödarna att köparen sagt att denna inte behövde någon
besiktning samt att priset sattes ned med 500kr. Köparen har erbjudit sig att ta tillbaka
hunden. Någon förklaring till varför ett korrekt köpeavtal inte användes har inte gjorts.
Då UKK gått igenom ärendet uttalar kommittén att det är en SKK uppfödares
skyldighet att vid överlåtelse av hund alltid upprätta SKK avtal samt att hunden ska
vara veterinärbesiktigad, att ange att köparen inte behöver intyget eller att köparen
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vill ta med sig hunden snabbt är inget skäl till att inte utföra detta. UKK förutsätter att
säljaren skyndsamt ersätter köparen i enlighet med konsumentköplagen. 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.
U31/15
Uppfödare som anmäls av rasklubb för att inte angett korrekta uppgifter i annons,
enligt anmälan har klubben kontaktat uppfödaren och bett denna att korrigera
annonsen utan resultat. Uppfödaren anger i svarsskrivelse att det blivit missförstånd
på grund av språkförbistringar och att felen nu är korrigerade. Med beaktande av
uppfödarens förklaring vill UKK uttala att det är av stor vikt att de uppgifter man som
uppfödare anger i en annons eller liknande är korrekta, att ange att en hund är UA på
armbågarna när resultatet i själva verket är ED grad 2 är uppseendeväckande, att
korrigera felskrivningar när de påpekas bör vara en självklarhet. UKK beslutade att
godta den inkomna förklaringen och lade ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.

§ 58 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
HD20-30/15
Jämthund, Cocker spaniel, Alaskan malamute, Jämthund, Old english sheepdog, Golden
retriever, Jämthund, Hälleforshund, Jämthund, Jämthund, Dansk svenskgårdshund
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
HD31-33/15
Shiba, Alaskan malamute, Dansk svenskgårdshund
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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HD34/15
Leonberger
Tik tjuvparad, uppfödaren har 2013 fått en ung tik tjuvparad då beslutade UKK att
godta den inkomna förklaringen men att upprepad förseelse medför disciplinär
prövning. Nu är återigen en tik tjuvparad. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
HD35/15
Hamiltonstövare
Uppfödare som inte svarar SKK samt haft två tidigare UKK ärenden 2012.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.

§ 59 Grundregelärenden
Tik under 18 mån vid parning
G42-45/15
Chihuahua, Tysk spets/mittel, Dvärg schnauzer, Chihuahua
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G46/15
Yorkshireterrier
Uppfödare som inte uppmärksammat att tiken inte fyllt 18 månader innan parning.
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.
G47/15
Pomeranian
Tik tjuvparad.
Ärendet prövades i §57 ärende U26/15.
G48-49/15
Coton de tulear, Tysk spets/klein
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
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gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G50/15
Yorkshireterrier
Uppfödare som haft tidigare ärende (G18/14) gällande ung tik uppfödaren fick då
meddelat att UKK godtog den inkomna förklaringen men att upprepad förseelse
medför disciplinär prövning. Nu har uppfödare återigen en ung tik som tjuvparats. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
Täta kullar
G51-54/15
Chihuahua, Labrador retriever, Tysk schäferhund, Chihuahua
Uppfödaren har 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.
G55/15
Irländsk röd setter
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.
G56/15
Leonberger
Tik som valpat två kullar inom 12 månaders tid, enligt SKKs grundregler ska tiken
därefter få minst 12 månaders vila. Uppfödaren har ansökt om dispens att få para
tiken tätt, dispensen avslogs av UKKs verkställande utskott och meddelades
uppfödaren då man anser att tiken av djurskyddsskäl ska få vila oavsett antal valpar i
födda kullar. Trots detta valpar tiken en kull då mindre tid än 12 månader gått sedan
senaste kullen, uppfödaren anger att tiken blivit tjuvparad.
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 tik över 7 år
G57/15
Norsk älghund grå
Uppfödare som parat tik över 7 år för tätt, uppfödaren svarar att denne inte tänkt på
regeln. Uppfödaren har haft tidigare ärende 2014 där tik över 7 år veterinärbesiktigats
efter parning, UKK beslutade då 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. Då
uppfödaren återigen bryter mot SKKs regelverk beslutade UKK att anmäla uppfödaren
till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Tik över 7 år utan veterinärintyg
G58-59/15
Jack russel terrier, Finsk spets
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G60-61/15
Tysk schäferhund, Tysk schäferhund
Uppfödaren har missuppfattat reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G62/15
Tysk spets/klein
Registreringsansökan som är inskickad utan kopia på veterinärbesiktning. Uppfödaren
har även ärende gällande tjyvparning av ung tik ärende G49/15.
Uppfödaren anger att besiktning är gjord på tiken men att hon inte kan hitta intyget.
UKK bordlade ärendet i väntan på kopia på intyg eller kvitto från veterinär på utförd
besiktning.
Tik över 7 år utan tidigare kull
G63-65/15
Östsibirisk laika, Finsk spets, Finsk spets
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
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G66/15
Isländsk fårhund
Uppfödare som kontaktat SKKs juridiska avdelning gällande fråga om parning av tik
över 7 år utan tidigare kull. Uppfödaren anger i sin skrivelse att hon inte var medlem i
SKK, bara rasklubb och att hon därmed inte kunde få svar. UKK anser det olyckligt att
uppfödaren inte fått svar på sin fråga, dock svarar både SKKs registreringsavdelning
som SKKs hundvardag på frågor som denna. UKK beslutade att godta den inkomna
förklaringen.
Tik som fått en sjätte kull
G67-68/15
Jack russel terrier, Wachtelhund
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.
Nära släkt
G69/15
Siberian husky
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.
Ej MH testad innan parning
G70/15
Vit herdehund
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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§ 60 Ögonärenden
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö11-12/15
Border collie, Papillon
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.
Ö13/15
Border collie
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.
Ej PRA-prcd undersökt innan parning
Ö14/15
Pudel
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.

§ 61 Hjärtärenden
Inga inkomna

§ 62 Registreringsärenden
R8/15
Chihuahua
Uppfödare som parat tik med hanhund som ägs av person som ej får bli medlem i SKK
organisationen, hanhundsägaren är också registrerad som ägare av tiken i SKKs
ägarregister, det är också hanhundsägaren som patellaundersökt tiken kort tid innan
parning, inget låneavtal är inskickat. Kullens registrering är avslagen. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
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R9/15
Chihuahua
Uppfödare där SKK begär att få göra kennelkonsulentbesök hos innan registrering av
kull, uppfödaren medverkar inte till besök. Modern till kullen ägs enligt SKKs
ägarregister av en person som är anmäld till SKKs Disciplinnämnd för mycket dålig
hundhållning. Inget låneavtal är inskickat. Kullens registrering är avslagen. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler.
R10/15
Plott
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera kull över 5 månaders ålder,
registrering har inte blivit gjord tidigare på grund av personliga orsaker. UKK beslutade
att tillåta registrering av kullen.
R11/15
Border terrier
Uppfödare utan kennelnamn som inte löser ut stamtavla på registrerad valpkull trots
flera påminnelser. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
R12/15
Engelsk springer spaniel
Uppfödare som vill ansöka om dispens att registrera en kull äldre än 5 månader,
anledningen till att kullen inte registrerats tidigare är att modern till kullen inte var
registrerad i SKK, modern är registrerad nu. UKK beslutade att tillåta registrering av
kullen.

§ 64 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
UKK noterade information gällande Disciplinnämndens beslut.

§ 65 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Protokollsutdrag från SKK/CS nr 2-2015
§41 b) CS beslutade vidare uppdra till UKK att utforma ett förslag till skrivning om
avelsspärr för SKKs fodervärdsavtal samt köpeavtal med bibehållen avelsrätt där båda
parter är överens om att en avelsspärr sätts.
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Efter genomgång av blanketten ”Ansökan om spärr för avel” samt efter att tagit del av
information att det endast varit en liknande tvist under ca 10 år samt att ändringen
endast skulle vara applicerbart då det gäller foderhundar har UKK den uppfattningen
att en ändring i dags läget inte är nödvändig.
§ 43 a) Protokoll nr 1-2015
CS uppdrog till UKK att göra en utvärdering av verksamheten de gångna åren och
återkomma till CS om en utökad budget i samband med kommande halvårsbokslut.
UKK har lämnat en utvärdering till SKKs Centralstyrelse för vidare beslut.
§ 3 Föregående protokoll – delägarskap hane
UKK har beslutat att uttalande i protokoll nr 1-2009, § 6, från och med den 1 mars
2015 inte längre gäller. Anledningen är att det finns exempel på att avtalen inte
uppfyller kraven på att det ska vara mellan två jämbördiga parter utan att de bl.a.
används som förtäckta fodervärdsavtal med orimliga krav.
CS beslutade att återremittera ärendet till UKK för ytterligare utredning och då
speciellt med hänsyn till hundar som importeras.
Ett förslag från UKK sekreteraren gällande delägaravtal hane förelåg.
UKK beslutade efter vissa justeringar att en mall för delägarskap ska produceras samt
att förslaget ska antas som regler för delägaravtal hane.
Förslag på text som ska läggas ut på SKKs hemsida:
SKK har en mall för delägarskap som är frivilligt att använda.
Används eget avtal är följande punkter viktiga:
Förutsättningar för delägarskap hane (tillägg för tik, se nedan) är att parterna
införskaffat hunden i syfte att den jämlikt ska ägas av parterna samt att parterna delar
lika beträffande intäkter och utgifter.
Observera: det är upp till avtalsparterna att skriva ett skäligt avtal som reglerar
rättigheter samt skyldigheter.
I avtalet ska följande punkter finnas med:
 delägarnas namn och adress
 hundens namn samt registreringsnummer
 var hunden ska bo största delen av tiden
 vem av delägarna som har rätt till vilken parning/kull
 hur kostnaderna ska fördelas
 hur intäkterna ska fördelas
 att den andra parten (alternativt vem som har) har förköpsrätt om den ena
parten vill hoppa av avtalet eller inte, samt summans storlek
Om båda avtalsparter är uppfödare är det tillåtet att teckna delägarskapsavtal både
avseende tik och hanhund. Är den ena parten inte uppfödare är det tillåtet att
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teckna delägarskapsavtal för hane men inte för tik, eftersom det gällande tik kan
anses utgöra ett förtäckt fodervärdsavtal och därmed ett kringgående av SKKs
grundregler.
UKK vill uppmärksamma att delägareavtalet är ett avtal där man ”köper in sig i en
hund”- avtalet får därför inte användas som ersättning för ett fodervärdsavtal.

Protokollsutdrag från SKKs centralstyrelse SKK/CS 1 2015 §17c samt §22a gicks igenom
och lades till handlingarna.

§ 66 Köpahund
Det administrativa ansvaret på SKKs kansli gällande Köpahund.se har flyttats och sidan
ligger nu under SKKs marknadsavdelning. UKK noterade detta.

§ 67 UKKs nyhetsbrev
Kommittén beslutade om vilka ämnen som ska uppmärksammas i AK/UKKs
gemensamma nyhetsbrev.

§ 68 Övriga ärenden
UKK diskuterade att kommittén vill kunna erbjuda klubbarna ett presentationsmaterial
om vad som gäller när man är uppfödare. Materialet ska då exempelvis kunna
användas vid klubbars avelskonferenser. Uppdrogs till sekreteraren att ta fram ett
sådant.

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

SKK/UKK nr 3 2015
2015-05-28
Sida 17/17

§ 70 Nästa möte
26 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

Anna Kihlgren Ackenäs
Ledamot

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

