SKK/UKK 4 /2012
2012-05-22
§§ 68-87

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté (UKK) den 22 maj 2012

Närvarande: Annica Uppström (ordf.), Irene Berglund, Ulla Eckerberg, Ann-Charlotte
Hillberger, Gunilla Skoglund,
Anmält förhinder: Åsa Magnusson Juberget, Monica Åkesson, Åsa Lindholm
Adjungerade: Petra Waleij från och med § 80, Agneta Lönn, Yvonne Wandel § 85, Helena
Sirén

Vid protokollet: Åsa Blomqvist

§ 68 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna till UKKs fjärde möte för året. Mötet förklarades därefter
öppnat.

§ 69 Val av justerare
Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 70 Föregående protokoll
Förelåg justerat protokoll från SKK/UKK sammanträde nr 3/2012, 2012-03-02. Kommittén
förde en långtgående diskussion gällande § 52 och den tolkning av arvodesregler gällande de
timmar som genererar ett helt dagsarvode. Kommittén beslutade att uppdra åt Helena Sirén
att lämna underlag till svar gällande de frågor kommittén hade i frågan. Protokollet lades
därmed med ett godkännande till handlingarna.

§ 71 Information från ordföranden

Ordföranden informerade om vad som behandlats på senaste centralstyrelsemötet (CS)
gällande de frågor som UKK har intresse av.
Resultatrapporten gicks igenom, och lades med ett godkännande till handlingarna.
Ordföranden kommer att ta upp fråga angående kommitténs budget på CS nästkommande
möte.

§ 72 Information från SKKs VD/Chefsjurist
Agneta Lönn redovisade för det svar Sydskånska kennelklubben fått angående den skrivelse
som de inkommit med. Agneta har även deltagit som SKKs representant i Agrias
skadeprövningsnämnd.

§ 73 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Nya kennelkonsulenter
Kennelkonsulenterna Stellan Ytterström och Gun Samuelsson rekommenderar att
kennelkonsulentelev Stefan Krüger, Smålands län auktoriseras. UKK beslutade att
auktorisera Stefan Krüger. UKK hälsar honom varmt välkommen i konsulentverksamheten.
Kennelkonsulenterna Ebba von Schéele och Inger Karlsson rekommenderar att
kennelkonsulentelev Inger Wallenius, Örebro län auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera
Inger Wallenius. UKK hälsar henne varmt välkommen i konsulentverksamheten.
Kennelkonsulenterna Ann Billing och Kent Andersson rekommenderar att
kennelkonsulentelev Kerstin Spåre, Västra Götalands län auktoriseras. UKK beslutade att
auktorisera Kerstin Spåre. UKK hälsar henne varmt välkommen i konsulentverksamheten.
Kennelkonsulent Ylva Samuelsson rekommenderar att kennelkonsulentelev Bertil
Samuelsson, Skaraborgs län auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Bertil Samuelsson.
UKK hälsar honom varmt välkommen i konsulentverksamheten.
Brev från konsulent angående avauktorisation, kommittén beslutade att uppdra Helena
Sirén att kontakta konsulten för vidare samtal.
Skrivelse från rasklubb angående en kennelkonsulentelev och dennas skrivelser på
Facebook. UKK anser inte att elevens agerande är i enlighet med de etiska riktlinjer som
finns för kennelkonsulenter. Eleven har dessutom deltagit i utbildning där ämnet gällande
kennelkonsulenters deltagande i sociala medier tagits upp. Kommittén beslutade att elevens
utbildning ska avbrytas.
Brev angående kennelkonsulentutbildning med anledning av tidigare beslut (UKK 2/12 §41),
där UKK beslutat att det inte är lämpligt att utbilda sig till kennelkonsulent under tiden man
innehar ordförandepost i Länsklubb. UKK omprövade beslutet, och diskuterade skrivelsen
noggrant varefter man beslutade att riva upp nämnda beslut och godkänna aktuell person
som elev. UKK vill dock betona att elev och konsulent som har annan förtroendepost inom

organisationen ska vara extra tydlig vid besök med vad för slags roll han/hon har vid besöket
samt den tystnadsplikt man har som kennelkonsulent.
Ett möte med Länsstyrelsen i Skåne har gjorts och vidare utveckling av samarbete mellan SKK
och Länsstyrelsen ses positivt på av båda parter.
Grundkurs 1 för kennelkonsulenter har genomförts.
Datum angående höstens regionträffar samt Grundkurs 2 för kennelkonsulenter fastställdes.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade.

§ 74 Information från sekreteraren
UKK har fått i uppdrag från VD att samla ihop de eventuella frågor kommittén har till den
specialklubbskonferens som kommer att hållas 2013. Uppdrogs till sekreteraren att upprätta
ett så kallat öppet dokument för ledamöterna där frågorna kan samlas. VD påminner också
om kommitténs delegeringsordning. UKK beslutade att kommitténs delegeringsordning
hädanefter kommer att tas upp på varje möte för att på så sätt avstämma att arbetet
fortskrider mot satta mål.
Sekreteraren har också blivit uppmärksammad på att det i ärende U21/12, UKK 2 12 har
gjorts en olycklig felskrivning.
I protokollet kan man utläsa:
” U21/12
UKK kontaktas av person som har hand om tik där det inte finns avtal, tiken har haft två
kullar, personen har hand om tiken så som om den vore en fodervärdshund. Tiken hade en av
veterinär konstaterad pyometra med rekommendation från veterinär om operation.
Uppfödaren innehar försäkring på hunden och vägrar till en början att tillåta operation då
detta skulle innebära att tiken inte kan användas vidare i avel.
Fodervärden kontaktar myndighet som meddelar att tiken måste opereras då det är fråga
om ett djurskyddsärende. Uppfödaren står efter några dagar för kostnaden för operationen
samt skänker hunden till anmälaren. Kennelkonsulent har med uppfödaren gått igenom
uppfödarens avtal - där det finns, många av hundarna är utlånade utan avtal. UKK beslutade
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.”
Kommittén beslutade att skrivningen ändras till:
”U21/12
UKK kontaktas av person som har hand om tik där det inte finns avtal, tiken har haft två
kullar, personen har hand om tiken så som om den vore en fodervärdshund. Tiken hade en
av veterinär konstaterad pyometra med rekommendation från veterinär om operation.
Uppfödaren innehar försäkring på hunden och vägrar till en början att tillåta operation då
detta skulle innebära att tiken inte kan användas vidare i avel.
Fodervärden kontaktar myndighet som meddelar att tiken måste opereras då det är fråga
om ett djurskyddsärende. Uppfödaren skriver efter några dagar över hundens försäkring på

fodervärden. Kennelkonsulent har med uppfödaren gått igenom uppfödarens avtal - där det
finns, många av hundarna är utlånade utan avtal. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

§ 75 Information från UKKs ledamöter
Ulla Eckerberg har deltagit på Vorstehklubbens avelskonferens där ett 50-tal uppfödare
deltog, och där presenterat SKKs nya avtal. De ändringar som genomförts mottogs mycket
positivt.
Ann-Charlotte Hillberger har deltagit vid ett av Agria anordnat uppfödarmöte i juridik.
Irene Berglund har kontaktats av konsulent som hade förslag på utformning av
kennelkonsulentprotokoll. Helena Sirén kommer efter möte med konsulenterna att
omarbeta kennelkonsulentprotokollen.

§ 76 Uppfödarärenden
21/12
Förklaring från uppfödaren om varför avtal saknats. Kommittén noterade informationen,
tidigare beslut att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd kvarstår. Handlingarna
bilägges DN anmälan.
U26/12
Uppfödare som anmäls för att ha sålt hund utan att upprätta avtal, anmälaren har skickat
avtal till uppfödaren utan att få det påskrivet. Uppfödaren uppger att hunden är utlånad till
anmälaren med intentionen att den skulle omplaceras. Ärendet bordlades i väntan på
ytterligare information.
U27/12
Svensk uppfödare/hanhundsägare som anmäls för att ha sålt hund utan att den var
registrerad. Uppfödaren som också är ägare till hundens far har förmedlat försäljningen av
hunden. Kullen registreras i Norge av en norsk uppfödare, den norska uppfödaren fick
hastigt enligt hanhundsägaren ändrade familjeförhållanden och kunde då inte ha kvar kullen
själv, den svenske uppfödaren hjälpte då uppfödaren med kullen då denne själv skulle ha en
parningsvalp. Köparen har nu fått det norska registreringsbeviset.
I det svar som den svenske uppfödaren skickar till SKK framkommer det att köparen (som är
medlem i SKK) föder upp oregistrerade valpar. Köparen får besök av kennelkonsulenter som
också bekräftar att en kull som inte kommer att registreras finns hos anmälaren. Köparen
har tidigare haft kullar som inte registrerats, köparen menar att då hon inte är uppfödare så
behöver hon inte heller registrera kullarna.
UKK konstaterar att hanhundsägaren borde ansökt om dispens hos UKK för att sälja den
norske uppfödarens hundar, men i och med att anmälaren nu fått sitt registreringsbevis
lägges ärendet gällande hanhundsägaren till handlingarna. UKK beslutade att anmäla
köparen till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Köparen beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

U28/12
Uppfödare som anmäls för att ha sålt en valp som efter en vecka efter försäljningen tas till
veterinär då den har problem med att stödja på sina framben. I journalutskriften från
anmälarens veterinär kan man utläsa att valpen har en onormal frambensställning samt att
veterinären anser att en ultraljudspecialist skall undersöka hunden då veterinären hör ett
kraftigt blåsljud från valpens hjärta. Några dagar senare görs ultraljud och valpen har ett så
kraftigt hjärtfel att avlivning är det enda alternativet. Valpen avlivas, och köparen vill nu
reklamera köpet.
Uppfödaren har veterinärbesiktigat valpen tre dagar innan försäljning, valpens
besiktningsprotokoll är utan anmärkning förutom kroksvans (som köparen fått prisreduktion
för). Uppfödaren menar att valpen var frisk vid leverans, uppfödaren har inte fått tillfälle att
åtgärda felet, uppfödaren har också erbjudit köparna en ny valp som de har tackat nej till.
UKK gick igenom ärendet och menar att det är ytterst anmärkningsvärt att veterinären
besiktigade valpen utan anmärkning endast en vecka innan en annan veterinär direkt hör ett
kraftigt hjärtfel vid undersökning. Som UKK ser på saken är alla inblandade förlorare,
uppfödaren förlitar sig på att den veterinär man anlitat gjort en korrekt bedömning av
valpens hälsa, köparen förlitar sig på intyget samt att uppfödaren gjort en besiktning utan
anmärkning (förutom kroksvansen) av valpen samt valpen som eventuellt lidit onödigt länge.
Köpet gjordes enligt Konsumentköplagen. Enligt denna lag § 20 ska ett fel som visar sig inom
sex månader efter det att hunden avlämnats anses ha funnits vid avlämnandet, om inte
annat visas eller detta är förenligt med hundens eller felets art. UKK beslutade att gällande
frågan angående den ekonomiska ersättningen lämnas ärendet vidare till SKKs juridiska
avdelning. Ärendet lägges därmed till handlingarna utan vidare åtgärd.
U29/12
Hanhundsägare som anmäls för att inte lämna ut fullständiga uppgifter om sina hundar då
denna lånat ut en hane till avel utan att upplysa tikägarna om att hanen har en tandförlust.
Hanhundsägaren menar att denna inte hade vetskap om tandförlusten innan det
uppmärksammades av en utställningsdomare. Hanhundsägaren har efter detta upplyst
tikägare om tandförlusten. UKK gick igenom skrivelserna och kunde inte se att något brott
mot SKKs bestämmelser hade begåtts. Ärendet lägges därmed till handlingarna utan vidare
åtgärd.
U30/12
Uppfödare som anmäls för att inte angett korrekt födelsedatum för en valpkull, anledningen
till detta skulle vara att valparnas far inte var röntgad vid parningstillfället, något som är krav
för rasen. Uppfödaren anger att detta inte är korrekt utan att valparna är födda det datum
som angetts i registreringsansökan.
Ord står mot ord om när valparna föddes, uppfödaren har intygat att kullen föddes det
angivna datumet, UKK har inte ansett att det finns anledning till att betvivla uppfödaren
gällande födelsedatumet och därmed kan inte brott mot SKKs grundregler styrkas. Ärendet
lägges därmed till handlingarna utan vidare åtgärd.
U31/12
Uppfödare som anmälts för att inte ha vaccinerat eller besiktigat hund innan försäljning.

Uppfödaren anger att hunden skulle lämnas ut på foder men då köparen ville ta hunden på
prov godkändes det av uppfödaren. Uppfödaren gjorde därefter ett val att hunden inte var
lämplig att användas i avel och såldes därefter till köparen.
SKK har inte som krav att uppfödare ska vaccinera hundar innan försäljning, hunden ska
däremot vara besiktigad innan försäljningen. 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.
U32/12
Uppfödare och fodervärd/köpare som tvistar om hund, inga avtal har skickats in.
Uppfödaren och anmälaren har enligt deras egna utsagor kommit överens om att hunden
skall säljas för 5000kr, anmälaren vill nu inte betala summan då denna anser att det är ett för
högt pris. Uppfödaren har tagit tillbaka hunden. UKK anser inte att uppfödaren brutit mot
SKKs grundregler utan hänvisar parterna till allmän domstol.
U33/12
Uppfödare som anmäls för att inte följt den muntliga överenskommelse som köpare och
uppfödare hade vid återköp av hund. Uppfödaren har återtagit hunden efter
överenskommelse, hunden är därmed uppfödarens, köparen kan därmed inte ställa några
krav på vad som senare händer med hunden. Då ord står mot ord gällande en eventuell
muntlig överenskommelse kan UKK inte göra något uttalande gällande detta. Ärendet lägges
därmed till handlingarna utan vidare åtgärd.

§ 77 Ärenden angående 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
HD27-30/12
Norsk älghund, Golden retriever, Border collie, Welsh springer spaniel
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.

HD31/12
Australian shepherd
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.
P23-26/12
Chihuahua, Bichon frisé, Chihuahua, Chihuahua
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
P27/12
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.
P28-29/12
Chihuahua, Chihuahua
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.

§ 78 Grundregel ärenden
Tik under 18 mån
G49/12
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.
G50/12
Papillon
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
G51/12
Sankt Bernhardshund
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.
G52/12
Pudel, dvärg
Tik som parats innan 18 månader ålder samt ej DNA testad innan parning.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut.

Täta kullar
G53/12
Papillon
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.
G54/12
Norsk älghund grå
Uppfödaren har inte uppfattat att det krävs minst 12 månaders vila efter det att en tik haft
två kullar inom 12 månaders tid.
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.
G55/12
Tax
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.
G56/12
Schnauzer
Uppfödaren hade inte uppmärksammat att tiken inte fått tillräcklig vila mellan sina kullar.
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.

G57/12
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.
G58-59/12
Jämthund, Pudel mellan
Uppfödarna tog fel på datum.
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.
Tiköver 7år ej veterinärintyg
G60/12
Cairnterrier
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
G61/12
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.

§ 79 Ögon ärenden
Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö21-23/12
Papillon, Phalene, Portugisisk vattenhund
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.

Ö24-25/12
Papillon, Tibetansk spaniel, 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.

§ 80 Ärende angående hjärta
Inga inkomna

§81 Registreringsärenden
R18/12
Riesenschnauzer
Tjuvparningskull som på grund av att det saknades MH och led röntgen på föräldrar inte
kunnat registreras innan 5 mån ålder. MH samt röntgen på föräldradjuren är numera gjorda.
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. UKK beslutade att tillåta registrering av
kullen.
R19/12
Siberian Husky
Kull efter tik utan tidigare registrerad kull, enligt uppfödaren har tiken haft en kull som dog i
tidig ålder som inte registrerades. Tiken var inte veterinärbesiktigad 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. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen.

R20/12
Cavalier king charles spaniel
Kull med valpar med färg som av uppfödaren angivna föräldrar genetiskt inte kan ge upphov
till färgen. Uppfödaren har efter att rasklubb uppmärksammat SKK som i sin tur uppmanat
uppfödaren att göra DNA typning på samtliga valpar inkommit med denna. DNA typningen
visar att kullen inte är efter angiven fader utan en annan hanhund. Korrekt
registreringsansökan är nu inlämnad till SKK. 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.
UKK beslutade att tillåta registrering av kullen.
R21/12
Petit Brabancon
Uppfödare som trots upprepade uppmaningar inte utför den DNA typning som SKK

uppmanat uppfödaren till. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
R22/12
Tysk schäferhund
Uppfödare som efter att ha leasat en kull på utländsk tik köpt denna. Tiken parades igen
innan uppfödaren fått tikens importregistreringspapper, uppfödaren har efter lång tid fått
dessa från den förra ägaren. Kullen har av den anledningen inte kunnat registreras innan 5
månaders ålder. UKK uttalade efter att ha gått igenom ärendet att det är av yttersta vikt att
alla papper gällande avelsdjuren är i ordning innan hundarna sätts i avel. UKK beslutade att
tillåta registrering av kullen.
R23/12
Nova scotia duck tolling retriver
Kull efter tik som efter DNA PRA-prcd test visat sig vara anlagsbärare B i och med detta ska
tiken endast paras med hund som är testad fri alternativt är genetiskt/heriditärt friförklarad.
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
R24/12
American staffordshire terrier
Uppfödare som vill registrera en kull för en annan persons räkning. Enligt SKKs regelverk får
man inte registrera annan persons valpkullar, registrering av kullen tillåts ej.
R25/12
Chinese crested
Kull över 5 månader som ej registrerats tidigare på grund av uppfödarens personliga
problem. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen.
R26/12
Shiba
Kull över 5 månader, uppfödaren har haft olika problem med fodervärd. UKK beslutade att
tillåta registrering av kullen.
R27/12
American staffordshire terrier
Kull som är äldre än 5 månader . Ärendet bordlades då ytterligare information inkommit där
uppfödaren ännu ej hunnit svara.

§ 82 Bordlagda ärenden
R43/11
Finsk spets, Östsibirisk lajka, Norrbottenspets

Uppfödare som bland annat brutit mot SKK grundregler, ärendet bordlades i väntan på
kennelkonsulentprotokoll, detta nu inkommit.
Uppfödaren har dessutom under utredningstiden registrerat en kull i Norge fast han har sitt
kennelnamn registrerat i Sverige. UKK ser mycket allvarligt på det sätt uppfödaren skött sin
verksamhet, det är av yttersta vikt att man är fullt införstådd i det regelverk som gäller i det
land man har sin uppfödning i. UKK beslöt efter att ha gått igenom ärendet noggrant samt
efter att ha läst det protokoll som upprättats vid möte mellan uppfödaren och
kennelkonsulent att tillåta registrering av de kullar som uppfödaren skickat in
registreringsansökan för.
Den importregistreringsansökan för valp ur kullen som uppfödaren registrerat i Norge
granskades. I Sverige krävs det för registrering av rasen att ögonlysning av avelsdjuren senast
1 år innan parning ska ha gjorts, detta är inte gjort på de aktuella avelsdjuren. Något krav på
ögonlysning finns inte i Norge på rasen. UKK beslutade att inte tillåta registrering av valp ur
kullen då man menar att uppfödaren genom att registrera kullen i Norge kringgått SKKs
regler. UKK beslutade även att uppfödaren måste klargöra för både SKK som NKK i vilket
land uppfödningen ska ske, inga nya kullar kommer att tillåtas registreras i SKK innan detta
inkommit till SKK. Uppfödaren ska även vid eventuell tillåtelse till registrering av kull
kontakta kennelkonsulent så denna kan göra ett besök hos uppfödaren innan valparna blivit
leveransklara.
R17/12
Kleiner münsterländer
Uppfödare som i kull fått en färg på valparna som inte tidigare funnits i rasen. Ärendet
bordlades i väntan på svar från rasklubb. UKK beslutade att blodtypning ska utföras på
samtliga valpar i kullen samt föräldradjur.
U3/12
Ägare av hanhund som fått sin hunds faderslinje borttagen på grund av beslut från UKK.
Hanhundsägaren protesterar mot detta och menar att det inte är korrekt.
Ärendet bordlades i väntan på vidare utredning. Faderslinjen på aktuell hund är inte
borttagen utan det är endast de hundar som ärendet gällde som fråntagits härstamning.
Ärendet lades därmed till handlingarna utan vidare åtgärd.
U22/12
Uppfödare som tecknat avtal där denna förbinder köparen att röntga samt ögonlysa hunden
vid 1års ålder samt i en bilaga där säljaren har rätt att låna hunden för avel en gång.
Kennelkonsulent har besökt uppfödaren som meddelade att denne skulle skriva om det
felaktiga kontraktet. Ärendet bordlades i väntan på att bekräftelse på att ett nytt avtal
skrivits. Kopia på nytt korrekt avtal är inskickat till SKK, ärendet lades därmed till
handlingarna utan vidare åtgärd.

§ 83 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. 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.

§84 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Protokollsutdrag från Disciplinnämndens möte nummer 1 samt 2 2012 gicks igenom och
lades till handlingarna.

§85 Coaching av uppfödare
Den lärarhandledning som finns till SKKs uppfödarserie ska ses över i samarbete med SKKs
utbildningsavdelning.

§86 Köpa hund
Yvonne Wandel redovisade för den statistik som framtagits i och med att sidan redan hunnit
vara i drift i 1 år. I april var det genomsnitt 2400 besök per dag och under hela året har det
varit 600 000 besökare på sidan! En närmare presentation av Köpa hunds första år kommer
att publiceras i Hundsport Special.

§87 Övriga ärenden
Ett önskemål om att det ska finnas ett veterinärbesiktningsintyg på engelska har framförts,
UKK beslutade att man ska arbeta för att ett sådant ska tas fram.

§ 88 Nästa möte
20 september 2012, på Möllan Spånga.
§ 89 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.

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

Vid protokollet:

Åsa Blomqvist

Justeras:

Annica Uppström
Ordförande

Ann-Charlotte Hillberger
Ledamot

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

