SKK/UKK 4/2011
2011-08-17
§§ 76-98

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté (UKK) den 17 augusti 2011, Möllan, Spånga

Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.), Irene Berglund, Ulla Eckerberg, Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund, Margareta Sundqvist
Adjungerade: Åsa Lindholm, Margareta Thyr, Petra Waleij, Agneta Lönn, Ulf Uddman § 76-81
samt 94
Anmält förhinder: Kjell Lindström
Vid protokollet: Åsa Blomqvist

§ 76 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna, till årets fjärde möte som därefter förklarades öppnat.

§ 77 Val av justerare
Gunilla Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 78 Föregående protokoll
Protokollet lades med ett godkännande till handlingarna.

§ 79 Information från ordföranden
Resultatrapporten gicks igenom och lades till handlingarna.
Ordföranden redogjorde för de mycket positiva kommentarerna han fått från Centralstyrelsen (CS)
gällande kennelkonsulenternas nya arbetsordning.
Noterades att ingen Kennelfullmäktigemotion gällande UKKs område inlämnats.
UKK har som en av tre kommittéer blivit utvald av CS att tillfrågas om de är intresserade av att
införa en så kallad elektronisk pärm till sina möten. Kommittén ställde sig positiv till detta och
tackar därmed ja till att deltaga.

§ 80 Information från SKKs VD/Chefsjurist
Chefsjuristen: För kommitténs kännedom fanns en dom från Högsta domstolen angående att inte ge
prövningstillstånd på ärende med intresse för SKK.
Det finns ytterligare ett domstolsärende där SKK kan ha intresse av utgången på ärendet.
Kommittén diskuterade hur information gällande Konsumentköplagen och hunduppfödning fanns
tillgänglig.
Hundpensionatsavtalet som SKK tagit fram diskuterades då en del brister framkommit. Kommittén
kom fram till att då SKK har en önskan om ett ökat engagemang i hundrelaterade frågor fanns det
relevans i avtalets fortsatta existens. Dock beslutades om att en del smärre justeringar omedelbart
skall göras i väntan på den översyn av avtalet som tidigare beslutats.
Disciplinnämndens sekreterare har avslutat sin tjänst och nyrekrytering är påbörjad.
VD: Informerade om det beslut Länsstyrelsen i Skåne Län tagit angående Shar pei uppfödare.
CS har beslutat om en utökad budget för kennelkonsulentverksamheten.
Nya införselregler till Sverige kommer att börja gälla från och med 1 januari 2012. Detta innebär
bland annat att det kommer att krävas avmaskning av svenska hundar vid införsel till Norge och
Finland.

§ 81 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Nya kennelkonsulenter
Kennelkonsulent Eva Borin rekommenderar att kennelkonsulentelev Taru Ylikylä Stockholms län
auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Taru Ylikylä med förbehåll att vid begärda besök skall
ytterligare konsulent medfölja fram till dess att delkurs 2 genomgåtts. UKK hälsar henne varmt
välkommen i konsulentverksamheten.
Kennelkonsulenterna Stellan Ytterström och Richard Andersson rekommenderar att
kennelkonsulentelev Anette Erlandsson hallands län auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera
Anette Erlandsson och hälsar henne varmt välkommen i konsulentverksamheten.
Kennelkonsulent Kjell Olofsson önskar på egen begäran att avauktoriseras som kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Kjell för nedlagt arbete genom åren och överlämnar begäran till
SKK/CS för verkställighet.
Kennelkonsulent Irma Rydén önskar på egen begäran att avauktoriseras som kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Irma för nedlagt arbete genom åren och överlämnar begäran till
SKK/CS för verkställighet.
Klagomål angående en kennelkonsulent har inkommit, kommittén gick igenom handlingarna men
kan inte se att konsulenten agerat fel. Ärendet lämnas utan åtgärd.
Skrivelse från konsulent med fråga om vad som gäller konsulenterna försäkringsmässigt.
Kommittén beslutade att ta upp frågan vid kennelkonsulentkonferensen.
Kennelkonsulentkonferensen kommer att hållas 28-30 oktober, programförslag presenterades där
tyngdpunkterna låg på konflikthantering samt hund beteende, programmet godkändes.

Det kommer att hållas ytterligare en kennelkonsulentutbildning del 1 hösten 2011, detta innebär att
två del 1 kurser kommer att hållas 2011 med en samlad kennelkonsulentutbildning del 2 för båda
del 1 kursdeltagarna våren 2012.
Diskussionspunkter från kansliet:
Kansliet önskar kommitténs ståndpunkt om när ett valphänvisningsstopp (vhv-stopp) skall läggas
gällande medlemmar som av myndighet fått hundar omhändertagna för att kort därefter återfå alla
eller ett begränsat antal hundar.
UKK beslutade att för de uppfödare som fått hundar omhändertagna av myndighet skall ett vhvstopp läggas. Om uppfödaren därefter av myndighet återfått alla hundar eller begränsat antal kan
vhv-stoppet hävas under förutsättning att ett godkänt kennelkonsulent besök gjorts.
Kommittén beslutade att uppfödare med begränsningar i sitt djurägande skall få kennelkonsulent
besök tätare än normalt, i minst tre år. Detta innebär dock inte att uppfödaren undgår eventuella
disciplinära åtgärder.
När SKKs kansli får kännedom från myndighet om ett föreläggande läggs i dag inget automatiskt
vhv-stopp. Kommittén beslutade att ett föreläggande inte automatiskt skall föranleda ett
valphänvisningsstopp.
Angående samarbete mellan SKK och Länsstyrelsen, idag fungerar samarbetet i många län men det
finns utrymme för förbättringar från bådas sida. VD kommer inom kort ha ett möte med
länsstyrelsen och diskutera samarbetet.
Angående uteslutna medlemmar som lånar ut tikar eller hane till avel och där uppfödaren sedan
misstänks för bulvanverksamhet. Frågan diskuterades noggrant och VD informerade om
skrivningen i Allmänna registreringsbestämmelser punkt 12 som anger: ”SKK äger rätt att avslå en
ansökan om […] eller om registreringen eljest skulle te sig oetisk.” Detta ger SKK förbehåll att
neka registrering av vissa kullar som kan anses strida mot punkten. Slutlig instans att pröva detta är
CS. Lämpligen kan en person som vill låna en hund från en utesluten person till avel lämna frågan
till UKK för prövning.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade.

§ 82 Information från sekreteraren
Förslag från sekreteraren på arbetsordning i förhållande till ”Köpahund.se” gällande de automatiska
spärrar som genereras då kullar på något sätt bryter mot SKKs bestämmelser Kommittén beslöt att
godkänna sekreterarens förslag.

§ 83 Information från UKKs ledamöter
Margareta Sundqvist och Kjell Lindström har träffat kennelkonsulenter i sitt ansvarsområde och där
informerat om den nya arbetsordningen. Fråga angående besöksstatistik lades fram och hur besöken
skall räknas. Kommittén uttalade sig att statistiken räknas så som den görs i dag - med andra ord
både på besök där uppfödarna är hemma som inte hemma.
Irene Berglund har haft telefonmöte med konsulenter inom sitt ansvarsområde. De önskemål som
framkom redovisades för, ersättningsnivåer hade även diskuterats. Redovisningen kommer att
bifogas vid UKKs nästa möte.

Ordföranden har varit i kontakt med konsulenter i Skåne. Ordföranden och kennelkonsulenter i
Hallands län kommer att ha ett gemensamt möte med Länsstyrelsen i länet.
Fråga från Petra Waleij angående handläggningen av registreringsansökningar på de kullar som
inkommer på tikar över 7 som inte tidigare haft någon kull. Kommittén diskuterade frågan mycket
ingående och beslutade att då frågan är mycket viktig ta upp denna som ett eget ärende vid nästa
möte. I avvaktan på nästa möte beslutades att från och med mötesdagen ej tillåta registrering av
dessa kullar.

§ 84 VU ärenden
Dispenser som getts redogjordes för.

§ 85 Uppfödarärenden
U21/10
Överklagan mot UKKs beslut att ej häva avelsspärr. Kommittén står fast vid sitt tidigare beslut att
ej häva avelsspärr på hunden. Kommittén upplyser om möjligheten att överklaga kommitténs beslut
finns, denna skall i sådana fall skickas till Centralstyrelsen.
U17/11
Uppfödare som återtagit foderhund i strid mot avtalet. UKK beslutade på möte 3/11 att uppfödaren
rekommenderas att lämna tillbaka hunden till fodervärden, detta har nu gjorts. Kommittén
förklarade sig därmed nöjd och lade ärendet till handlingarna utan åtgärd.
U22/11
Uppfödare som sålt valp efter tik med patella anmärkning utan att enligt valpköparen ha upplyst
köparen om moderns patellastatus. Den köpta hunden får patella problem efter 3års ålder och
valpköparen får själv betala för operation då varken dolda fel försäkring eller hundens egen
försäkring faller ut. Valpköparen menar att om denne fått veta att modertiken hade en anmärkning
så skulle köpet inte blivit av.
Då ord står mot ord om vad som har sagts vid försäljningen kan kommittén inte avgöra om
uppfödaren eventuellt handlat fel. Ärendet lades därmed till handlingarna utan åtgärd.
U23/11
Uppfödare som fått en blandraskull, uppfödaren anger tjuvparning som orsak. Vid UKKs möte nr 3
11 beslutades att uppfödarna skulle anmälas till Disciplinnämnden. Uppfödarna har sedan dess
inkommit med ytterligare skrivelser som kommittén tog del av. Kommittén beslutade att anmälan
till Disciplinnämnden skall kvarstå.
U29/11
Uppfödare och fodervärd som tvistar om fodervärdsavtal. Uppfödaren har satt ut en tik på
fodervärdsavtal och dessutom tagit betalt, tiken är återtagen och den erlagda summan återbetalad.
Kommittén anser att avtalet är giltigt och enligt avtalet är enda sättet att häva ett sådant är via
allmän domstol. Fodervärden anser att då denne erlagt en summa för hunden så ska avtalet tolkas
som ett ”Köpeavtal med bibehållen avelsrätt” och att denne då har rätt att köpa ut hunden för
resterande summa, UKK anser dock inte att så är fallet.
UKK beslutade vid mötet nr 3 11 att anmäla uppfödaren till DN.
Uppfödaren har efter detta (enligt fodervärdens önskan) ersatt fodervärden och båda parter anser sig
därmed nöjda. 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.

U30/11
Fodervärd och uppfödare som tvistar om vem som skall betala foderhundens försäkring.
Fodervärden anser också att uppfödaren inte följt sina åtaganden.
Kommittén gick igenom den omfattande brevväxlingen i ärendet och kom fram till att uppfödaren
enligt upprättat avtal skall bekosta hundens försäkring.
Ärendet lämnas därefter till handlingarna utan åtgärd.
U31/11
Uppfödare som transporterat dräktig tik i strid mot gällande lagstiftning.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U32/11
Hanhundsägare som anmäler uppfödare för att ha parat tik med två hanhundar under samma löp.
Hanhundsägaren anser att kullen skall blodtypas.
UKK beslutade att begära blodtypning av samtliga valpar samt möjliga föräldrar.
U33/11
Uppfödare vars foderhane parat tik av annan ras, tikägaren meddelar att parningen var en
tjuvparning. Uppfödaren begär nu ersättning av tikägaren. Kommitten önskar uppfödarens
förklaring och uppdrar till sekreteraren att tillskriva denna.
§ 86 Ärenden angående leder
Armbågsröntgen (ED) på tik hane eller båda har utförts efter parning
ED
Inga inkomna
Höftledsröntgen (HD) på tik hane eller båda har utförts efter parning
HD34-53/11
Jämthund, Jämthund, Jämthund, Irländsk röd setter, Svensk vit älghund, Jämthund, Engelsk
springer spaniel, Flat coated retriever, Norsk älghund grå, Alaskan malamute, Kleiner
münsterländer, Finsk stövare, Dansk svensk gårdshund, Hamiltonstövare, Jämthund, Engelsk
springer spaniel, Jämthund, Samojed, Norsk älghund grå, Jämthund
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD 54/11
Dansk svensk gårdshund
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.
HD55/11
Dansk svensk gårdshund
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.

Patella (P) undersökning på tik hane eller båda har utförts efter parning.
P21-29/11
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Russkiy toy, Chihuahua, Chihuahua,
Chihuahua
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödarna
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
P30-31/11
Chihuahua, Chihuahua
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.
P32/11
Chihuahua
Uppfödare som på kort tid haft två kullar utan att patella undersökning på avelsdjuren gjorts. Tiken
i den aktuella kullen var dessutom under 18 månader vid parningstillfället. Uppfödaren upplyser om
att kullen tillkom via tjuvparning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd
för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
P33/11
Russkiy toy
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.
P34/11
Chihuahua
Uppfödare som parat fodertik utan att först undersöka tikens patellastatus. Uppfödarens förklaring
är att fodervärden inte gjort kontroll av patella statusen som de hade överenskommit enligt deras
avtal. Kommittén vill härmed upplysa uppfödaren om att det är uppfödarens egen skyldighet att se
till att erforderliga undersökningar av avelsdjuren är gjorda innan parning. Enligt SKKs
fodervärdsavtal skall ”överlåtaren handha parning, valpning och uppfödning samt svarar för de
veterinärkostnader och övriga kostnader som därvid uppstår.” Detta innebär att ansvaret och
kostnaden för undersökningen inte kan läggas på fodervärden. 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.
P35/11
Chihuahua
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.

§87 Grundregel ärenden
Tik under 18 månader

G47-60/11
Terrier Brasiliero, Fransk bulldog, Chinese crested dog, Norsk älghund, grå, Parson russel terrier,
Dvärgpinscher, Fransk bulldog, American staffordshire terrier, Alaskan malamute, Mops, Engelsk
bulldog, Fransk bulldog, Chinese crested dog, Dvärgschnauzer
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Täta kullar
G61/11
Schäfer
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Täta kullar tik över 7år
G62/11
Dvärgpudel
Uppfödaren har missat att det inte gått 12 månader sedan förra 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.
G63/11
Dansk svensk gårdshund
I tikens senaste kull vara det bara en valp och uppfödaren hade inte en tanke på att det efter 7 års
ålder skall vara 12 månader mellan kullarna.
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.
G64/11
Hamiltonstövare
Uppfödaren parade tiken då hon var i toppform samt hade fått få valpar i sista kullen att uppfödaren
valde att para tiken en sista gång. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd
för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
Tik över 7år ej veterinär intyg
G65/11
Schipperke
Tiken blev 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.
G66/11
Pomeranian, Pyrenéerhund, Dalmatiner
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.

Tik över 7år 1:a kull
G69/11
Wachtelhund
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G70/11
Cocker spaniel
Tik tjuvparades då hane och tik av misstag släpptes ut tillsammans.
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.
G71/11
Vit herdehund
Enligt uppfödaren var denna ovetande om att tik över 7år utan tidigare kull inte skall användas i
avel, tiken har HD D. Bifogat fanns även skrivelse från rasklubb. Uppfödaren har i flera år varit
engagerad i rasklubbens styrelse. Ärendet bordlades i väntan på kennelkonsulent besök.
Tik med 6:e kull
G72/11
Papillon
Tik som fått sin 6:e kull. Uppfödaren menar att denne trodde att det var 6 kullar som var högsta
antalet kullar för en tik. Tiken har fått 4 kullar hos en annan uppfödare med samma efternamn och
vid tidpunkten för en av kullregistreringarna bodde de två uppfödarna på samma adress. Den
tidigare uppfödaren har vid två tillfällen skickat in ansökan om kennelnamn och sålunda också
kunnat registrera fler än de två kullar man får ha utan att ansöka om kennelnamn. De två
kennelnamnsansökningarna har av olika anledningar makulerats. Detta förfarande är sedan 1 januari
2011 inte längre möjligt då kennelnamn nu måste betalas i förskott. UKK anser att uppenbara
försök har gjorts för att kringgå SKKs bestämmelser. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp
i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
MH ej utfört innan parning
G73/11
Rottweiler
Tik tjuvparad.
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G74/11
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.
Nära släkt
G75/11

Siberian husky
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G76/11
Alpenländische dachsbacke
Skrivelse från rasklubb angående kull med inavelskoefficient 12,5%.
Kommittén gick igenom klubbens skrivelse samt brev från uppfödaren. Något brott mot SKKs
bestämmelser ser kommittén inte att uppfödaren begått i och med parningen. SKKs
rekommendationer är att en parning inte skall ha en inavelskoefficient högre än 6,25 % detta är
dock endast rekommendationer och därför inte tvingande, ej heller är RAS eller klubbarnas
riktlinjer tvingande. Dock anser kommittén att det är olyckligt att parningen blivit till -speciellt då
det är en numerärt liten ras.

§ 88 Ögon ärenden
Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö11-13/11
Amerikansk cocker spaniel, Papillon, Tibetansk spaniel
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.

§ 89 Ärende angående hjärta
Inga inkomna

§ 90 Registreringsärenden
R20/11
Fransk Bulldog
Uppfödare ansöker om att få registrera kull äldre är 5 månader.
Kommittén beslutade att bevilja registrering.
R21/11
Sankt Bernhardshund
Uppfödare har djurförbud uppfödaren är av den anledningen redan anmäld till Disciplinnämnden,
uppfödaren har enligt hanhundsägaren förfalskat dennes underskrift på valpregistreringsansökan.
valpköpare har kontaktat SKK för att kunna få stamtavlor på kullen.
UKK beslöt att ej bevilja registrering i enligt med § 12 i registreringsbestämmelserna.
R22/11
Chihuahua
Uppfödare som inte får bli medlem i SKK. På grund av ett fel i medlemssystemet kunde uppfödaren
betala ett medlemskap i SKK. Uppfödaren skickar sedan in en valpregistrering, den nekas av
registreringsavdelningen och skickas tillbaka. En tid senare kommer det in en ny
registreringsansökan på samma kull fast nu med en annan medlem med samma efternamn som
uppfödaren.

UKK beslöt att ej bevilja registrering. UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut.
R23/11
Chihuahua
Två uppfödare som tvistar om vem som har rätten att para tik/registrera kull. Kommittén hänvisar
parterna till allmän domstol för att lösa deras tvist angående ägarförhållanden till hundarna.
Kommittén beslutade att under förutsättning att uppfödarna inkommer med ett gemensamt
dokument där de kommit överens om vem av dem som skall registrera kullen görs detta under den
angivna personens kennelnamn. Om svar inte inkommer innan utsatt datum kommer kullen
registreras i båda deras namn och därmed påförs heller inget kennelnamn på valparna. Svar önskas
senast 15 september 2011.
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad.
R24/11
Jack russel
Uppfödare som vill registrera kull efter tik som har ägts av utesluten person, personen blev
utesluten grund av bland annat bulvanverksamhet. Enligt kennelkonsulent besöksprotokoll som
uppfödaren skrivit under har tiken sålts från den uteslutna personen till uppfödaren mycket kort
innan valpning. Kullen har enligt uppfödaren vårdats av den uteslutna personen. UKK beslutade att
neka registrering av kullen samt att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot
SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut.
R25/11
Siberian husky
Uppfödare som vill registrera två kullar äldre än 5 månader. Registreringsansökan för kullarna har
skickats in sent eftersom uppfödarens fru hastigt blev svårt sjuk och under lång tid därefter inte
kunnat sköta kennelns papper. Kommittén beslutade att bevilja registrering.

§ 91 Bordlagda ärenden
Inga inkomna.
§ 92 Dispenser
Dispensansökan angående att få sälja annan uppfödares kull då denna hastigt avlidit.
UKK beslutade att bevilja dispens för försäljning av kull.
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.
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.
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.

§ 93 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Protokollsutdrag från Disciplinnämndens möte 2011-05-20 gicks igenom och lades till
handlingarna.

§ 94 SKKs valphänvisning på internet
VD informerade om det aktuella läget angående www.köpahund.se, driften har i stort sett fungerat
utan problem med en god besöksfrekvens. Kommittén informerades om hur den fortsatta
marknadsföringen är planerad. VD informerade även om synpunkter och önskemål som
framkommit. Kommittén beslutade att ta upp önskemålen på nästa möte Till dess skall även
kommittén fundera på om den har förslag på fortsatt marknadsföring.
§ 95 Övriga frågor
Frågeställning från Juridiska avdelningen angående ärende då handpenning krävts på valp som ännu
ej fötts. UKK uttalade sig att handpenning endast kan betalas på en specificerad fysisk valp.
Resterande punkter bordlades i väntan på nästa möte.
§ 96 Nästa möte
11 oktober 2011 på Möllan, Spånga
§ 97
Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat - samt punkter som ska publiceras på SKK:s webbplats
och/eller i Hundsport funktionär.
UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med justerat protokoll.

§ 98 Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Blomqvist

Justeras:

Per-Inge Johansson

Gunilla Skoglund

Ordförande

Ledamot

…………………………………….
……………………………………

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

