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SKK/UKK nr 3 2019
2019-06-13
§ 48-73

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK, torsdag 13 juni 2019.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Gunilla Skoglund (ordf), Ann-Charlotte Hillberger, Ulla Eckerberg
samt Tommy Vestergren
Anmält förhinder: Freddy Kjellström

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

Protokoll
-Åsa Blomqvist

§ 48 Sammanträdet öppnas
Då ordinarie ordförande anmält förhinder trädde Gunilla Skoglund in som ordförande
för dagens möte och hälsade alla välkomna – och förklarade därefter dagens
sammanträde för öppnat.

§ 49 Val av justerare
Carina Olsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 50 Föregående protokoll
I §30 nämns att kennelkonsulentutbildning steg 2 skulle gå av stapeln, det var dock
steg 1 som var aktuellt.
Protokollet lades därefter med ett godkännande till handlingarna.

§ 52 Information från ordföranden
Budget
Kommittén ställde sig frågande till vad som förefall vara en ändrad budget för
kommittén, UKK beslutade att ställa fråga till SKKs ekonomichef angående budgeten.
Resultatrapport
Förelåg resultatrapporter gällande kommittén samt kennelkonsulentverksamheten
gällande april. Rapporterna gicks igenom samt lades därefter till handlingarna utan
vidare kommentarer.

§ 53 Information från VD/chefsjuristen
Agneta Lönn
Det har släppts nya versioner av SKKs avtal, uppdatering av de engelska versionerna av
avtalen kommer att göras.

§ 54 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Auktorisation
Kennelkonsulent Kent Prytz, Kathy Johansson samt Berith Uhlén-Svensson
rekommenderar att eleven Camilla Johansson, Västra Götaland, auktoriseras.
UKK beslutade att auktorisera Camilla och hälsar henne varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Utbildning
Helena Sirén redovisade för kommittén det uppdrag hon givits gällande att undersöka
möjligheterna för kennelkonsulenterna att med viss rabatt delta i SKKs
uppfödarutbildning. Kommittén tackade för redovisningen samt diskuterade förslaget
och beslutade att det ska erbjudas konsulenterna, Helena arbetar vidare med delar av
förslaget.
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Det har också genomförts en kennelkonsulentutbildning steg 2 på SKKs kansli, på
utbildningen gavs information från Länsstyrelsen, SKKs Avdelning för Avel och hälsa,
SKKs Chefsjurist, SKKs Disciplinnämnd samt SKKs Föreningskommitté.
Nya rutiner
Helena Sirén informerade om nya ekonomiska rutiner.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade

§ 55 Information från sekreteraren
Sekreteraren informerade om det omvärderade ställningstagandet från
Jordbruksverket gällande att de slutat att ge dispenser gällande leverans av valp innan
8 veckors ålder, endast i mycket speciella omständigheter ges numera sådana.

§ 56 Delegeringsordning
Kommitténs arbete med givna uppdrag är redovisade inför kennelfullmäktige
sammanställningen.

§ 57 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Petra Waleij
Informerade om att det numera finns en ny ras vid namn Canadian eskimo dog i SKKs
stamboksregister. Petra informerade om att valpregistrering online har satts igång,
under sommaren kommer fler raser ges möjlighet att kunna registrera kullar online.
Möjligheten har mottagits positivt och har uppskattats av de uppfödare som använt sig
av tjänsten. Kommittén tackade för informationen.
Ulla Eckerberg
Redovisade för kommitténs DN statistik. Kommittén tackade för informationen.
Tommy Vestergren
Gav ett kort referat gällande förd statistik för regelöverträdelser kontra ras. Kommittén
tackade för informationen.

§ 58 VU ärenden
VU ärenden redovisades för och fastställdes därefter.
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§ 59 Uppfödarärenden
U33/19
Uppfödare som upprepade gånger inte medverkar till att kennelkonsulent kan göra
besök. Uppfödaren vill att SKK ska anmäla i förväg om att besök ska göras,
konsulenterna har bland annat informerat uppfödaren om att burförvaring inte är
tillåtet vilket ändå sker. Konsulenterna vägrades tillträde till husets övervåning.
Uppfödaren har vägrat ta emot Länsstyrelsen vilket inneburit att de krävt hjälp från
polis, Länsstyrelsens inspektion gjordes i husets övervåning där ett flertal brister i
hundhållningen förekom. I handlingarna från Länsstyrelseinspektion kan det utläsas att
uppfödaren haft en kull som inte SKK registrerats baserat på den ålder på kullen som
uppfödaren angav till Länsstyrelsen. Vid genomgång av handlingarna från både
kennelkonsulentbesök som handlingar från Länsstyrelsen framkommer det att
uppfödaren har brister i sin hundhållning, uppfödaren följer dessutom inte till fullo
myndighetens tidigare förelägganden samt att en kull inte registrerats.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
U34/19
Köpare som anmält uppfödare för att ha sålt valp som vid veterinärbesiktning var utan
anmärkning, men att valpen därefter fått navelbråck samt bettfel, köparen skriver att
det finns veterinärer som samarbetar med uppfödare och på så sätt tjänar de båda
pengar. Köparen har haft svårt att få tag på uppfödaren. Uppfödaren anger i skrivelse
till SKK att valpen var besiktigad utan anmärkning samt att bettfelet kan ha uppkommit
då köparen inte dragit ut valptänder i tid. Uppfödaren anser att det inte kan åläggas
något ansvar på denna för detta. Efter genomgång av UKK konstaterar kommittén att
det veterinärbesiktningsintyg som visats är utan anmärkning, UKK har ingen anledning
att betvivla intyget. Intyget visar att besiktigande veterinär bedömt valpen utan
anmärkning. I SKKs köpeavtal framgår det att uppfödaren inte svarar för exteriöra fel i
den mån utvecklingen eller avvikelsen inte påverkar hundens hälsa eller funktion som
sällskapshund. Om felet inte påverkar hunden och ingen veterinärmedicinsk åtgärd
behöver vidtas kan köparen inte kräva ersättning av säljaren eftersom det är en hund
för sällskapsändamål, som säljs enligt Svenska Kennelklubbens köpeavtal. Så länge
hunden fungerar som sällskapshund är det inget ersättningsgillt fel på den. Ärendet
lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
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U35/19
Ärende där en presumtiv köpare lagt handpenning på en valp men att det inte
upprättades något SKK köpeavtal, ett annat av uppfödaren författat avtal användes i
stället. I det avtalet framkommer det diverse krav på köparen för att hunden ska
levereras samt att handpenning inte återbetalas om ”köpet upphörs”. Efter
genomgång av ärendet framkommer det att detta är uppfödarens första kull samt att
kennelnamn inte innehas, det har inte upprättats något SKK avtal vid erläggandet av
handpenning, samt att köparen har skrivit under avtalet om att handpenning inte
återbetalas om försäljningen inte blir av. UKK anser att handpenningen därför inte är
skälig att återbetala. Vidare anser UKK att villkoret i avtalet gällande att en valpkurs ska
ha bokats av köparen inte kan anses vara skäligt samt att uppfödaren borde ha tecknat
ett SKK köpeavtal vid mottagandet av handpenningen. Då detta, såvitt är känt, är
första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att uppmana
uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande regler eftersom
upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
U36/19
Uppfödare som enligt skrivelse lämnat ut en tik utan avtal, initialt som sällskap till
anmälaren och efter att tiken fått två kullar skulle den tillfalla anmälaren, efter ett tag
skulle de båda dock muntligen kommit överens om att tiken skulle vara en fodertik.
Uppfödaren anger i svarsskrivelse att hunden endast lånats till anmälaren då dennas
gamla hund gått bort. Enligt både anmälaren som uppfödaren har tiken lämnats till
uppfödaren för parning, lämnats tillbaka till anmälaren och därefter åter till
uppfödaren inför valpning. Uppfödaren anger att tiken inte skötts enligt anvisningar,
uppfödaren hade också fört fram frågan om avtal men att anmälaren inte skulle vara
intresserad av det. Anmälaren skulle enligt uppfödaren skickat en stor mängd
meddelanden till uppfödaren vilket gjort att uppfödaren polisanmält anmälaren för
detta. Efter granskning av ärendet konstaterar UKK att tiken lämnats ut på
fodervärdslika former och att det skulle tecknats ett fodervärdsavtal. UKK beslutade
att uppmana uppfödaren att senast 4 juli 2019 teckna fodervärdsavtal med anmälaren
samt att senast då kullen uppnått 10 veckors ålder överlämna tiken till anmälaren. UKK
uppmanar också båda parter att i sina konversationer hålla en normal nivå. Ärendet
bordlades därefter i väntan på bekräftelse på upprättat avtal.
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad
U37/19
Uppfödare som enligt skrivelse inte lämnat tillbaka foderhund till fodervärden efter att
tiken lämnats till uppfödaren inför valpning men som gått tom. I svarsskrivelse anger
uppfödaren att anledningen till att hunden inte återlämnas är att fodervärden brutit
mot avtalet då tiken var undernärd. Fodervärden anger att denna inte har fått några
dokument som visar att tiken varit i dålig kondition. SKK efterfrågar efter granskning av
avtalet ett datum för veterinärbesiktning. I skrivelse anger uppfödaren att anledning
till att veterinärbesiktning saknas är att fodervärden ville ta med sig hunden samma
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dag som den besökte uppfödaren och de kom överens om att fodervärden skulle
ombesörja besiktningen. Uppfödaren skriver återigen att tiken kom till uppfödaren i
ett avmagrat tillstånd och att uppfödaren därför inte litar på fodervärden. Fodervärden
skriver i svarsskrivelse att den vill bryta avtalet med uppfödaren men få ekonomisk
kompensation för den tid som denna tagit hand om uppfödarens hund. Vid UKKs
granskning av ärendet konstateras det att anledningen till avsaknad av veterinärintyg
inte är tillräcklig, det är uppfödaren skyldighet att tillse att hunden är besiktigad innan
den lämnas ut, i ett sådant här läge skulle uppfödaren meddelat att fodervärden var
välkommen tillbaka efter att besiktning var utförd. Vidare framkommer det att
uppfödaren aktivt undanhållit tiken från fodervärden, det finns inga bevis som styrker
att tiken var i dålig kondition vid lämnandet mer än uppfödaren egna ord. 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.
I och med att fodervärden nu själv anger att den avslutat avtalet anser UKK att hunden
ska kvarstå hos uppfödaren, gällande eventuell ekonomisk tvist hänvisar UKK till
allmän domstol.
U38/19
Medlem som föder upp hundar av olika ras samt inte svarar SKK. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U39/19
Uppfödare som tagit med en kull av 10 veckors valpar till en jaktmässa, en
kennelkonsulent som var på plats påpekade det olämpliga i att göra detta, uppfödaren
anger till konsulenten att valpar inte ska tas med nästa mässdag men det görs ändå.
UKK noterar att uppfödaren haft två tidigare ärenden, ett 2015 gällande att en valp
inte registrerats i en kull tillsammans med kullsyskon samt 2018 en tik som parats för
tätt. Vid båda tillfällena har SKK uppmanat uppfödaren att SKKs regelverk i
fortsättningen ska följas. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U40/19
Uppfödare som enligt skrivelse lämnat ut hund på foder utan avtal, hunden hämtades
inte i tid för valpning samt att tiken lämnades tillbaka då valparna var fyra veckor
gamla, tiken hälsade därefter på hos valparna när köpare kom. Enligt uppfödaren är
fodervärden en nära släkting och tiken lånades ut som sällskap. Dock var det tänkt att
tiken skulle vara som en foderhund och uppfödaren ber om ursäkt att denna inte kollat
upp SKKs regelverk gällande skriftliga avtal. Uppfödaren och fodervärden bor ca 150m
från varandra, tiken som i tid hämtats inför valpning lämnades för passning till
fodervärden då en annan tik kommit i löp och skulle paras på annan ort. Fodertiken
började då få värkar hos fodervärden, tiken kördes då hem till uppfödaren och där
väntade fodervärd och tik på att uppfödaren skulle återkomma efter parningsresan.
Vid fyra veckors ålder slutade valparna att dia och fodervärden saknade tiken, den
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lånades då hem några timmar ett tag och därefter var tiken hos fodervärden på
nätterna. Uppfödaren anger att fodervärden inte har meddelat när tiken börjat löpa
och därför hämtades tiken för att vara säker på att parning kunde ske vid nästa löp.
Efter granskning av ärendet konstaterar UKK att tiken lämnats ut på fodervärdslika
former och att det skulle tecknats ett fodervärdsavtal. UKK beslutade att uppmana
uppfödaren att senast 4 juli 2019 teckna fodervärdsavtal med anmälaren samt att
överlämna tiken till anmälaren. Ärendet bordlades därefter i väntan på bekräftelse på
upprättat avtal.
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad
U41/19
Uppfödare som sålt hund utan att skriftligen meddela att hunden var ålagd avelsspärr,
samt att veterinärbesiktningsintyget var äldre än 7 dagar. Uppfödaren har trots
påminnelse inte skriftligen svarat UKK. Efter att kommittén granskat handlingarna i
ärendet framkommer det att uppfödaren inte meddelat köparen vital information om
hunden vid köpet, det är av stor vikt för både köpare som säljare att detta redovisas
skriftligen. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut. Om parterna har en eventuell ekonomisk tvist
hänvisas detta till allmän domstol.

§ 60 Ledärenden
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
ED1/19
Belgisk vallhund/tervueren
Uppfödare som parat tik som inte är ED röntgad innan parning. I skrivelse förklarar
uppfödaren att de inte trodde att det var krav på ED röntgen. UKK konstaterar att
uppfödaren är en mångårig uppfödare av rasen samt att kravet på armbågsröntgen har
funnits för rasen sedan 2005. 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.
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
HD18-25/19
Portugisisk vattenhund, Labrador retriever, Strävhårig vorsteh, Kleiner münsterländer,
Norsk älghund, grå, Jämthund, Belgisk vallhund malinois, Jämthund
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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HD26-29/19
Australian shepherd, Sankt bernhardshund, Sankt bernhardshund, Belgisk vallhund/
malinois
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.
HD30/19
Dogo argentino
Uppfödare som parat tik med HD D med hane med HD C, uppfödaren förklarar att
denne har 10 års erfarenhet av rasen och mycket kunskap om bland annat HD samt att
man kan få dåligt HD resultat fast man använt HD A hundar och tvärtom, hundarna har
dessutom bra psyke. UKK noterar att hundarna är halvsyskon samt att kullen är
planerad. Vidare konstaterar kommittén att arvsgången gällande HD är mycket
komplex, möjligheterna att få avkomma med bra HD status ökar dock om man
använder avelsdjur som själva har bra HD status, uppfödarens resonemang att det i
princip är ett lotteri anser inte UKK stämma. Enligt Uttalande från SKKs avelskommitté
AK 4/2016, § 104 ”SKK/AK vill förtydliga att det inte kan anses förenligt med
grundreglernas punkt 2:2 att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para hund
med HD-grad D med annat än hund graderad som A eller B alternativt i
parningskombination där HD-index är större än 100.” Att hundarna dessutom är nära
släkt anser UKK ytterligare öka risken för att avkomman drabbas av höftledsdysplasi
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
HD31/19
Jämthund
Uppfödaren är tillskriven men trots påminnelse har till dags dato inget svar inkommit.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
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Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
P9/19
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.
P10/19
Chihuahua
Uppfödaren är tillskriven men trots påminnelse har till dags dato inget svar inkommit.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.

§ 61 Grundregelärenden
Ung tik
G45-46b/19
Dvärgschnauzer, Pomeranian, Chihuahua
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G47/19
Norrbottenspets
Uppfödaren har missuppfattat regelverket.
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.
G48/19
UTGÅR
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G49/19
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.
G50/19
Dvärgschnauzer
Uppfödare som parat tiken då den tilltänka hanen skulle kastreras och uppfödaren
tänkte inte på att tiken var två veckor för ung. 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.

Tik med täta kullar
G51/19
Chihuahua
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G52-54/19
Shapendoes, Cockerspaniel, Collie
Uppfödaren har missuppfattat regelverket.
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.
G55/19
Wachtelhund
Uppfödare som parat tik för tätt då de inte ville vänta på nästa löp då tiken riskerade
att vara i sämre kondition till jaktsäsongen. Efter att UKK granskat svarsskrivelsen
framkommer det att uppfödaren hade kunskap om regelverket men valde att para
tiken tätt. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
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G56/19
Labrador retriever
Uppfödaren har missuppfattat regelverket.
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.
G57/19
Pudel
Tik tjuvparad.
UKK noterar att uppfödaren haft ärende 2015 som kommittén behandlat. 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 tik över 7 år
G58/19
Shapendoes
Uppfödaren har missuppfattat regelverket.
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.
G59/19
Schnauzer
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.
Tik över sju år ej tidigare kull
G60/19
Norsk älghund grå
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
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G61/19
Belgisk vallhund
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 över 7 år ej veterinärbesiktigad
G62/19
Dalmatiner
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G63-64/19
Pudel, Cavalier king charles spaniel
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.
G65-66/19
Bichon havanais, Australian shepherd
Uppfödaren har missuppfattat regelverket.
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 med en 6:e kull
G67/19
Staffordshire terrier
Tik tjuvparad. UKK granskade uppfödarens skrivelse och beslutade att tillåta
registrering av kullen samt att påpeka 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
G68/19
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. UKK beslutade att godta den inkomna
förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

§ 62 Ögonärenden
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö3-4/19
Border collie, Norrbottenspets
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.
Ej prcd-PRA testad innan parning
Ö5/19
Pudel
Uppfödare som inte svara SKK trots påminnelse, UKK noterar att uppfödaren har ålagts
registreringsförbud efter att den nu aktuella kull fötts. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö6/19
Bordercollie
Tik tjuvparad. UKK noterar att uppfödaren haft ärenden 2014-2015, UKK anser det
anmärkningsvärt att det i kenneln har gjorts flera förseelser, UKK påpekade att
uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder och i god tid se till att
hane och tik hålls åtskilda. Kommittén beslutade dock att denna gång att godta den
inkomna förklaringen samt att meddela att kommittén förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis är ytterst noggrann med att efterfölja SKKs regelverk.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
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Ej prcd-PRA testad innan parning
Ö7/19
Pudel
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.
Ö8/19
Pudel
Uppfödaren har missuppfattat regelverket.
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.

§ 63 Hjärtärenden
Inga inkomna

§ 64 Registreringsärenden
R11/19
Plott
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera en kull äldre än 5 månader. Kullen
har inte registrerats tidigare på grund av personliga orsaker. Vid UKKs granskning av
ärendet framkommer det att uppfödaren har ytterligare två kullar av annan ras som
inte är SKK registrerade. Uppfödaren anger att gällande de kullarna så är tikarna
tjuvparade samt att det ska HD röntgas inom kort. UKK noterar att till dags datum har
inte de två andra kullarna registrerats. UKK beslutade att bordlägga ärendet i väntan
på att de två kullarna kan registreras.
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R12/19
Cavalier king charles spaniel
Kull efter tjuvparad tik där båda föräldradjuren saknar hjärtintyg vid parning samt att
hanen är kryptokid. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen med avelsspärr som
inte kan hävas. Samt att påpeka 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.
R13/19
Labrador retriever
Dispensansökan att få registrera kull äldre än 5 månader, anledning till den sena
registreringen är att modern (som är importerad) tidigare saknade handlingar för att
kunna omregistreras. UKK beslutade att tillåta att kullen registreras.

§ 65 Bordlagda ärenden
Bordlagt ärende gällande skrivelse från Svenska Terrierklubben om en uppfödare som
parat med en utländsk hane som enligt skrivelsen är avelsspärrad i hemlandet. UKK
gick igenom det svar uppfödaren inkommit med samt att Petra Waleij informerade om
den information som finns på den inskickade kopian på hanhundens registreringsbevis.
UKK finner inte att den svenska uppfödaren agerat felaktigt samt uppdrar Petra Waleij
att tillskriva Svenska Terrierklubben samt den svenska tikägaren. Ärendet lades
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
U5/19
Bordlagt ärende där köpare tillskrivits gällande avtal som skickats in till SKK,
information har nu inkommit gällande svar från köparen, UKK beslutade att lägga
ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
U12/19
Bordlagt ärende där UKK begärt kopia på avtal, detta har nu inkommit. Efter att UKK
granskat ärendet framkommer det att korrekt avtal tidigare inte tecknats samt att det
saknades veterinärbesiktning på 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 eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
U27/19
Bordlagt ärende där DNA typning på kull begärts, detta är nu gjort. UKK beslutade att
valparnas härstamning ska korrigeras i enlighet med resultatet från DNA typningen
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samt att påpeka 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. Eventuell ekonomisk tvist hänvisas till
allmän domstol.

§ 66 Dispenser
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja
dispens för en tredje delägare.
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.

§ 67 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Kommittén noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut.
HD9/19
Förelåg information om ärende som handlagts två gånger, UKK beslutade att dra
anmälan till SKKs Disciplinnämnd.
U9/19
Svar har inkommit från uppfödaren att handpenning inkommit från köparen 10 dagar
efter det överenskomna datumet samt att uppfödaren har återbetalat handpenningen.
UKK beslutade att dra anmälan till SKKs Disciplinnämnd.

§ 68 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Förelåg protokollsutdrag från SKK CS 1 2019,§ 41 kommittén noterade utdraget och
tackade CS för godkännandet samt lade det därefter åt sidan utan vidare åtgärd.

§ 69 UKKs nyhetsbrev
Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet.
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§ 70 Övriga ärenden
Skrivelse från Svenska hamiltonstövarföreningen gällande parningar som gjort i strid
med SKKs grundregler samt fråga varför kullarna registrerats. Klubben undrar också
varför dispenser gällande parningar som klubben anser vara av stort värde nekats. UKK
diskuterade skrivelsen noggrant samt de rutiner som finns för de ärenden klubben
beskrivit. UKK anser att dagens rutiner är väl fungerande gällande regelöverträdelser
samt dispenser, UKK uppdrog sekreteraren att svara på skrivelsen. Skrivelsen lades
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
UKK gick igenom den sammanställning som var bordlagd vid förra mötet gällande
avelsdebut för hanar på olika raser som tagits fram. UKK fann statistiken mycket
intressant och ser fram emot vidare arbete med materialet.

§ 71
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.

§ 72 Nästa möte
29 augusti, SKKs kansli.

§ 73 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde
avslutat.
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Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

Justeras:
Gunilla Skoglund
Ordförande

Carina Olsson
Ledamot

Protokollet ovan redovisar vad som har avhandlats vid mötet. SKKs Centralstyrelse har
möjlighet att ändra eller ompröva beslut fattade av Uppfödar- och
kennelkonsulentkommittén.

