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SKK/UKK nr 3 2016
2015-06-02
§ 47-66

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK torsdag 2 juni 2016.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Agneta Ståhle (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, Tommy Vestergren, Ulla Eckerberg

Adjungerade:
-Agneta Lönn, Petra Waleij, journalistisk bevakning Åsa Lindholm under §61 Ulf
Uddman
Meddelat förhinder: Helena Sirén

Protokoll
-Åsa Blomqvist

§ 47 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna till årets tredje möte, efter att ledamöterna samt
ordföranden presenterat sig kort öppnades dagens möte.

§ 48 Val av justerare
Tommy Vestergren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 49 Föregående protokoll
U45/15 Uppfödare som sedan tidigare är anmäld till SKKs Disciplinnämnd för att inte
följt SKKs rekommendation.
Uppfödaren löser nu inte en kulls registreringsbevis och köpare ansöker nu om dispens
att själva få lösa ut dem för sina hundar. UKK beslutade trots att det är uppfödarens
skyldighet att själv lösa ut dessa att tillåta köparna lösa ut sin egen hunds
registreringsbevis mot uppvisande av köpeavtal, samt att komplettera
disciplinnämndsanmälan med ovanstående uppgifter.
R7/16
Bostonterrier
Uppfödare som inte löser ut en uppfödd kulls stamtavlor trots påminnelse. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler. Uppfödaren har nu sent omsider löst ut stamtavlorna, UKK övervägde att
låta anmälan till SKKs Disciplinnämnd kvarstå men beslutade att den här gången låta
det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
R16/16
Finsk lapphund
Uppfödare som inte löser ut stamtavlorna för kull trots påminnelse. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Uppfödaren har nu sent omsider löst ut stamtavlorna, UKK övervägde att låta anmälan
till SKKs Disciplinnämnd kvarstå men beslutade att den här gången låta det stanna vid
ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
R17/16
Pudel
Uppfödare som inte löser ut stamtavlorna för kull trots påminnelse. Tidigare DN
ärende. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse
av SKKs grundregler. Uppfödaren har nu sent omsider löst ut stamtavlorna, UKK
övervägde att låta anmälan till SKKs Disciplinnämnd kvarstå men beslutade att den här
gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
§ 30
Ulla-Britt Norgren önskar lägga sin auktorisation vilande, kommittén beslutade att
lägga Ulla-Britta vilande till och med april 2017.
UKKs protokoll nummer 2 2016 lades med ett godkännande till handlingarna.
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§ 50 Information från ordföranden
Förelåg resultatrapport från april 2016 rapporten lades efter genomgång till
handlingarna.

§ 51 Information från VD/chefsjuristen
Agneta Lönn

Informerade om att det nya fodervärdsavtalet nu är klart, UKK beslutade att sista
datum för användandet av det gamla fodervärdsavtalet är 31 december 2016.

§ 52 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Ny konsulent
Kennelkonsulent Pia Molin rekommenderar att eleven Mia Borg, Örebro län,
auktoriseras.
UKK beslutade att auktorisera Mia och hälsar henne varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerade

§ 53 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Ann-Charlotte Hillberger
Informerade om att den veterinär som Länsstyrelsen i Skåne anmält till
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård och där blivit friad nu blivit anmäld av
Jordbruksverket till Förvaltningsrätten.

§ 54 VU ärenden
VU ärendena redovisades för, kommittén diskuterade vissa ärenden och beslöt att
fastställa ärendena.
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§ 55 Uppfödarärenden
U17/16
Uppfödare som sålt hund på köpeavtal där denna förbehållit sig rätten till tre
parningar trots att detta inte är tillåtet enligt avtalet. Köparen är tvungen att avliva
hunden på grund av sjukdom samt mentala brister. Uppfödaren kräver köparen på
ersättning. I svar till SKK meddelar uppfödaren att denna använt sig av fel avtal samt
ber om ursäkt; uppfödaren inser att det inte finns några rättigheter till hunden samt
att anledningen till att avtalet skrevs var att det vid avtalsskrivandet inte fanns något
korrekt avtal tillgängligt. Efter genomgång av ärendet uttalade UKK att det avtal som
tecknats är ett köpeavtal, i enlighet med avtalet har inte säljaren rätt att varken
bibehålla avelsrätten eller att kräva ekonomisk ersättning för hunden om den avlider
då hunden ägs av köparen. Att inte ha tillgång till ett korrekt avtal är inte skäl till att
teckna ett felaktigt avtal, uppfödaren skulle avvaktat med överlåtelsen tills denne
kunnat erhålla det korrekta avtalet. 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.
U18/16
Uppfödare som sålt en egenuppfödd oregistrerad hund. Köparen har vid ett
flertaltillfällen kontaktat uppfödaren angående stamtavla utan att få någon.
Uppfödaren svarar inte SKK. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U19/16
Uppfödare som anmälts för att upprättat muntliga avtal nu är köparen och uppfödaren
inte ense om vad som överenskommits. Anmälaren anger efter att ärendet
kommunicerats mellan parterna att denna fått underskrivna ägarbytesblanketter på de
hundar som är hennes, dock har varken stamtavlorna eller vaccinationsintyg erhållits.
Efter genomgång av ärendet uttalar UKK att i enlighet med SKKs regelverk ska SKKs
uppfödare teckna avtal då hundar överlåtes, detta oavsett hur hundarna betalas. En
eventuell avbetalning regleras i så fall i bilaga. UKK noterar att en tik där avtal använts
har satts ut på foder vid en ålder av 10 år samt att denna därefter återtagits av
uppfödaren. Detta är inte i enlighet med SKKs grundregler. SKKs kennelkonsulenter har
även gjort besök hos uppfödaren. UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande
om att SKKs regler samt rekommendationer fortsättningsvis ska följas. Samt att
rekommendera uppfödaren att innan 24 juni 2016 teckna avtal på de två nämnda
hundarna samt att hundarnas registreringsbevis ska överlämnas till anmälaren.
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad
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U20/16
Uppfödare som inte vill ta åter en foderhund då fodervärden inte kan ha kvar hunden.
Uppfödaren svarar SKK att denna nu åtgärdat detta. UKK vill betona att det är
överlåtarens skyldighet i enlighet med avtalet att stå för de hälsoundersökningar som
krävs för avel. I och med att uppfödaren anger att ärendet är löst lade UKK ärendet
därmed till handlingarna utan vidare åtgärd.
U21/16
Uppfödare som sålt en vuxen hund utan att den veterinärbesiktigats, efter ca två
veckor hittar köparens veterinär en juvertumör på hunden. Uppfödaren svarar SKK att
de hade ett muntligt avtal, köparna har inte kontaktat säljaren angående operation
samt att de alltid besiktigar sina valpar. Efter genomgång uttalar UKK att alla de hundar
som en uppfödare överlåter ska veterinärbesiktigas oavsett ålder på hunden. Hade en
besiktning utförts hade uppfödaren och köparen haft kunskap om hundens tumör och
kunnat agera därefter. 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. Samt att
hänvisa parterna gällande eventuell ekonomisk tvist till allmän domstol.
U22/16
Uppfödare som inte lämnat tillbaka fodertik till fodervärd, ändrat antal kullar från 2 till
3 samt inte noterat datum för veterinärbesiktning på avtalet. Uppfödaren svarar SKK
att det inte gjorts någon besiktning på tiken då avtalet tecknats då fodervärden ville ta
hunden utan dröjsmål. Uppfödaren anger att hunden inte sköttes av fodervärden och
att fodervärden därmed brutit mot avtalet. Uppfödaren tog tillbaka hunden i
november och i mars avlivar uppfödaren hunden, uppfödaren anger att anledningen
till avlivningen var att hon vägrade att lämna tillbaka tiken till fodervärden och därför
valde att i stället avliva den. Efter genomgång konstaterar UKK att det är uppfödarens
skyldighet att alltid besiktiga en foderhund innan leverans oavsett omständigheterna.
Att ändra antalet kullar så en fodertiks kullar överstiger två till antalet är ett brott mot
SKKs regelverk. Uppfödaren hänvisar i sitt svarsbrev till avtalets baksida och dess
paragrafer att fodervärden är skyldig att hålla tiken i kondition så att den kan användas
i avel. Enligt UKK ska oavsett om tiken varit misskött eller inte avtalet (om man inte är
ense) hävas i allmän domstol, detta går att utläsa på avtalets baksida. UKK anser det
också mycket anmärkningsvärt att uppfödaren vad som verkar endast i syfte att hindra
fodervärden avlivar hunden. UKK rekommenderar fodervärden att vända sig till allmän
domstol för eventuell ekonomisk ersättning. 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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§ 56 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
HD33-41/16
Jämthund, Dansk-svensk gårdshund, Appenzeller sennenhund, Schillerstövare,
Jämthund, Finsk stövare, Finsk stövare, Rhodesian ridgeback, Jämthund
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
HD42-43/16
Irländsk röd och vit setter, 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.
HD44/16
Golden retriever
Uppfödare som vid tidpunkten för tikens löp var bortrest, hundvakten hade i uppdrag
att lämna tik till parning dock hundvakten fel tik. UKK beslutade att godta den inkomna
förklaringen.

Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
P18/16
Chihuahua
Tik tjuvparad.
Uppfödare som upptäcker att hane försökte parar tik, hanen kastreras. Tre dagar
senare släpps hanen ut tillsammans med tiken och hanen parar tiken med kullen som
resultat. 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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§ 57 Grundregelärenden
Tik under 18 mån vid parning
G54-55/16
Leonberger, Staffordshire bullterrier
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G56/16
Bichon havanais
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.
G57/16
Siberian husky
Tik tjuvparad. Uppfödaren har haft ett tidigare ärende 2014. UKK övervägde att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta
det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.

Täta kullar
G58/16
Yorkshireterrier
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G59-60/16
Strävhårig foxterrier, Bichon havanais
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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G61-65/16
Dansk-svensk gårdshund, Yorkshireterrier, Shiba, West highland white terrier, Tysk
jaktterrier
Uppfödarna har 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.
Tik över 7 år täta kullar
G66/16
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.
G67/16
Chihuahua
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.
G68/16
Collie, långhårig
Uppfödaren räknade fel på tiden mellan löpen. Tidigare ärende 2013 då tik blivit
tjuvparad. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad
G69-70/16
Tysk schäferhund, Siberian husky
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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G71-72/16
Pomeranian, Tax
Uppfödarna har 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.
G73/16
Lapsk vallhund
Uppfödare vars tik blivit tjuvparad av hund som uppfödaren passat. Uppfödaren hade
ärende 2014 då också gällande tjuvparad tik, uppfödaren blev då upplyst om att
upprepad förseelse innebär disciplinär prövning. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Tik över 7 år utan tidigare kull
G74-75/16
Tysk spets/Kleinspitz, Wachtelhund
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G76/16
Collie, långhårig
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.
G77/16
American akita
Tik tjuvparad.
Tik som uppfödaren försökt para upprepade gånger men som aldrig blivit dräktig,
uppfödaren antog därför att tiken var steril. Tiken placerads därför i ett annat hem där
tiken blir parad med en kull som resultat. UKK beslutade att godta den inkomna
förklaringen.
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MH ej utfört innan parning
G78/16
Australian shepherd
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.
Nära släkt
G79/16
Siberian husky
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.

§ 58 Ögonärenden
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö7-8/16
Portugisisk vattenhund, Shetland sheepdog
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
Ö9-10/16
Lhasa apso, Bischon frisé
Uppfödaren har 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.
Ö11/16
Shetland sheepdog
Uppfödare som skrivit fel parningsdatum på registreringsansökan, efter genomgång av
ärendet beslöt UKK att godta förklaringen och lade därmed ärendet till handlingarna
utan vidare åtgärd.
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§ 59 Hjärtärenden
Inga inkomna

§ 60 Registreringsärenden
R18/16
Prazsky krysarik
Uppfödare som inte löser ut exportstamtavla på importerad hund. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
R19/16
Bosanski ostrodlaki gonic-barak
Medlem som inte löser ut exportstamtavla på importerad hund. UKK anser det mycket
olyckligt att medlemmen inte löst ut stamtavlan då den tid som ägnats åt
registreringen kunnat ägnas åt andra ärenden. UKK beslutade att skicka tillbaka import
handlingarna till medlemmen.
R16/13
American staffordshire terrier
Ärende som UKK haft upp 2013 angående ägarförhållande på en tik, UKK beslutade
2013 att hänvisa parterna till domstol. Vad SKK vet så är detta inte gjort, hunden har
hela tiden varit hos den ena parten, denne vill nu omplacera tiken och vill göra ett
ägarbyte. UKK beslutade efter genomgång att hänvisa till det tidigare beslutet och lade
därefter ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.

§ 61 Bordlagda ärenden
G115/15
Begärd blodtypning nu utförd som visar att uppfödarens uppgifter stämde, uppfödaren
är ersatt sina utgifter. UKK lade därmed ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
Ulf Uddman inkommer.
UKK 1 2016 §17
Sökanden har inkommit med förtydligande gällande sin assistanshunduppfödning. Ulf
informerar kommittén om tidigare ärende liknande detta samt det arbete som då
gjordes. En ingående diskussion gällande avel med assistanshundar och den
samhällsnytta dessa hundar gör följde. Ulf redogjorde för de svårigheter gentemot
SKKs regelverk som kan förekomma vid assistanshundavel samt annan funktionsavel.
UKK beslutade därefter att bevilja dispens till berörd uppfödare då denna sedan
tidigare redogjort för den tänkta aveln samt att uppfödaren har en gedigen erfarenhet
av assistanshundar. UKK fastslog också att då kommittén anser att frågan är mycket
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viktig för både samhälle som för SKK som organisation att i samråd med SKKs
Avelskommitté arbeta vidare på hur frågan kan drivas i ett större perspektiv.
Ulf Uddman utgår.

§ 62 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) Dispensansökan att få föda upp hundar ämnade för att bli assistanshundar
efter oregistrerade hundar. Förelåg även rasklubbs yttrande gällande dispens.
Efter granskande av ansökan beslutade UKK att bordlägga ärendet och
efterfråga ytterligare information från sökanden.

§ 63 UKKs nyhetsbrev
Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet.

§ 64
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.
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§ 65 Nästa möte
31 augusti, SKKs kansli.

§ 66 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla för ett bra möte och därmed förklarades dagens
sammanträde avslutat.

Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

Justeras:
Agneta Ståhle
Ordförande

Tommy Vestergren
Ledamot

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

