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SKK/UKK nr 3 2016
2016-08-31
§ 67-89

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK torsdag 31 augusti 2016.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Agneta Ståhle (ordf) from §71, Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund, Tommy Vestergren, Ulla Eckerberg, Anna Kihlgren Ackenäs
§76 - § 80.

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

Protokoll
Åsa Blomqvist

§ 67 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna till årets fjärde möte, då ordföranden aviserat sen
ankomst öppnades mötet av Agneta Lönn.
§ 68 Val av justerare
Ulla Eckerberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 69 Föregående protokoll
U18/16
Uppfödaren har efter förra mötet kontaktat SKK med förklaring till varför kullen inte
registrerats. UKK beslutade att bordlägga ärendet och tillskriva hanhundsägaren.
R18/16
Uppfödaren har nu löst exportsstamtavlan på sin hund. UKK anser det olyckligt att
uppfödaren inte löser ut de handlingar denna själv har beställt, på detta sätt har tid
slösats i onödan både för SKKs kansli som för kommittén. UKK beslutade att dra
anmälan till SKKs Disciplinnämnd.
UKKs protokoll nummer 3 2016 lades därefter med ett godkännande till handlingarna.

§ 70 Information från ordföranden
Förelåg resultatrapport från maj till juli 2016 rapporterna lades efter genomgång till
handlingarna. Agneta Ståhle ankom.

§ 71 Information från VD/chefsjuristen
Agneta Lönn
Informerade om att avtalen kommer att ha en ny layout och detta kommer gradvis att
ändras allteftersom avtalen trycks. Inackorderings- samt delägaratalet är i princip
klara. Agneta informerade om kontakt som tagits av annonssiten Blocket där dessa
efterfrågade information om en utesluten medlem, kontakten innebar att personen
numera blockerats från att kunna lägga in annonser på sidan. UKK uttryckte sitt
gillande över hur Blocket agerat och förhoppningsvis innebär detta att handeln med
smuggelhundar har fått ett litet avbräck.

§ 72 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Avauktorisation
Joakim Cederhall önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Joakim för nedlagt arbete genom åren och
överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet.
UKK beslutade att Carola Krüger avauktoriseras som kennelkonsulent på grund av
inaktivitet. UKK tackade Carola för nedlagt arbete genom åren och överlämnar
begäran till SKK/CS för verkställighet.
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Vilande konsulent
Ilse Lindblom önskar lägga sin auktorisation vilande, kommittén beslutade att lägga
Eva vilande till och med september 2017.
Regionträffar
Förelåg information om upplägg för höstens regionträffar, kommittén tackade Helena
Sirén för informationen.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade

§ 73 Information från sekreteraren
Förelåg minnesanteckningar från Annica Uppström gällande sammanträde med FCI
breeding commission, kommittén tackade för de mycket trevliga anteckningarna.

§ 74 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.

§ 75 VU ärenden
VU ärendena redovisades för, kommittén diskuterade vissa ärenden och beslöt att
fastställa ärendena.

§ 76 Uppfödarärenden
U23/16
Uppfödare som inte tecknar SKK avtal, har för andra gången lagt ut annons där det
anges felaktigheter, har haft ett tidigare ärende (U31/15). Uppfödaren har även haft
kennelkonsulentbesök där uppfödaren förklarar att denna inte pratar svenska och inte
är insatt i grundreglerna. Efter genomgång av ärendet uttalade UKK att det är av
största vikt att man som ny uppfödare tar del av samt förstår SKKs regelverk. 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.
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U24/16
Uppfödare som säljer importerad hund kort tid efter att hundens röntgenresultat
erhållits, resultatet visande att hunden hade armbågdysplasi grad 3. I köpeavtalet har
ingen notering gjorts om att armbågsfelet har informerats om, inte heller har det
gjorts någon prisreduktion. Enligt köparen upplyste säljaren om att det setts en liten
defekt på hundens framben och att hunden inte skulle användas i avel. Hunden börjar
halta en tid efter köpet, köparen som tagit över hundens försäkring ansöker om
ersättning från försäkringsbolaget som nekar detta då hunden inte är införsäkrad
innan 4 månaders ålder samt är röntgad med anmärkning. Hunden har avlivats på
grund av armbågsfelet. Uppfödaren svarar UKK att denna informerat om felet
muntligen, hunden har veterinärbesiktigats UA innan försäljning samt att priset har
satts ner från normala 15000 kr till 7000 kr. UKK konstaterar att det är av största vikt
att information som är relevant för en köpare att veta informeras om skriftligen i
bilaga till köpeavtalet, i detta fall har hunden en defekt som uppfödaren var medveten
om samt att den troligtvis skulle påverka hunden, den skulle därför skriftligen
informerats om. Uppfödaren anger att en prisreduktion gjorts, UKK noterar att det inte
finns någon skriftlig uppgift angående detta utan att köpeskillingen angetts till 7000 kr.
Att hunden besiktigats innan försäljning har i detta fall ingen betydelse, då den
besiktigande veterinären inte kunnat upptäcka ett armbågsfel som inte visade sig via
till exempel hälta hos hunden. 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. Har parterna eventuella ekonomiska krav
hänvisar UKK till allmän domstol.
U25/16
Uppfödare som har en oregistrerad kull på grund av tjuvparning, kullen är efter två
importerade hundar av samma ras där den utländske uppfödaren inte skickar
exportstamtavla till uppfödaren, uppfödaren kan därför inte registrera kullen. Efter
genomgång av uppfödarens förklaring samt redovisning gällande de ansträngningar
denna gjort för att få hundarnas exportstamtavlor beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen. UKK informerar härmed uppfödaren om att denna skulle ha
ansökt om dispens hos UKK för att sälja kullen oregistrerad. Ärendet lades därefter till
handlingarna utan vidare åtgärd.
U26/16
Uppfödare som inte tecknat avtal på hund som lämnats ut på fodervärdslika former,
uppfödaren tecknar under ärendets gång ett korrekt SKK fodervärdsavtal. Uppfödaren
har även lämnat ut andra hundar utan att SKK avtal skrivits, dessa har uppfödaren
enligt egen utsago åtgärdat under ärendets gång. UKK betonar vikten av att teckna
korrekta SKK avtal för alla parters skull. UKK noterar även att uppfödaren så sent som
2015 haft ett annat ärende på kommitténs bord, dock gällde detta inte avtal. Efter att
noggrant ha gått igenom ärendet samt efter ingående diskussion övervägde UKK att
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anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta
det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
U27/16
Uppfödare 1 anmäler uppfödare 2 för att inte ha följt SKKs regelverk vid försäljning.
Uppfödare 1 säljer en tik till uppfödare 2 i slutet av december 2015. Hunden återköps
efter ca 3 månader då tiken börjat slåss med de andra hundarna hos uppfödare 2. Ett
nytt köpeavtal upprättas, tiken besiktigas inte och hunden hade enligt uppfödare 1
urinvägsinfektion. Betalning för tiken skulle ske enligt överenskommelse antingen med
en kull på nästkommande löp eller om det inte går som en vanlig betalning. Uppfödare
1 skriver att "XX (namn på tiken) är inte ögonlyst ej heller i form för att få en valpkull
samt att hennes tidigare kull bara är 9 mån å kullarna är då födda inom 1år och tiken
får då inte paras". Uppfödare 1 anser att uppfödare 2 inte ska ta en kull på tiken och
pekar på att man ska använda mentalt och fysiskt friska hundar i aveln. Ingen parning
skedde på nästföljande löp och uppfödare 1 betalar uppfödare 2 för tiken. Uppfödare
2 anger i svarsskrivelse att det inte anser att de gjort något fel och att de inte upptäckt
tikens urinvägsinfektion då de flytningar tiken hade inte verkade onormala.
Under handläggningen av ärendet kontaktar uppfödare 2 SKK och informerar om att
tiken nu har blivit parad samt har en kull hos uppfödare 1. Förklaringen till detta är
enligt uppfödare 1 att tiken blivit tjuvparad.
Efter att gått igenom ärendet vill UKK göra följande påpekanden: Uppfödare 1 som
anmälde uppfödare 2 för att ha sålt tiken obesiktigad har själv sålt tiken med ett
besiktningsintyg som var äldre än 7 dagar, i bilaga till det första köpeavtalet anges att
köparen inte har rätt att sälja tiken vidare, det strider mot SKKs regelverk att ha
tvingande villkor i ett köpeavtal. När hunden återlämnades hade ett nytt köpeavtal
inte behövts upprättas då ett köp inte gjordes, inte heller behövdes det en besiktning
då det var fråga om ett återköp. Uppfödare 2 har såldes inte brutit mot SKKs regelverk
gällande besiktningen. Uppfödare 2 ger en trolig förklaring till varför
urinvägsinfektionen inte upptäckts, UKK lämnar därför detta åt sidan utan vidare
åtgärd. Gällnade att tiken efter återlämnandet fått en kull hos uppfödare 1 är enligt
UKK mycket anmärkningsvärt och i ljuset av vad uppfödare 1 själv skriver om att tiken
inte är i kondition för en kull samt att mentaliteten kunde ifrågasättas direkt olämpligt.
Uppfödare 1 var enligt sin svarsskrivelse medveten om att en parning hade kunnat ske,
att då inte vidta åtgärder för att tillse att tiken inte blev dräktig är enligt UKK högst
klandervärt. Sammantaget anser UKK att uppfödare 2 inte agerat felaktigt vilket inte
kan sägas om uppfödare 1. Efter att noggrant ha gått igenom ärendet övervägde UKK
att anmäla uppfödare 1 till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången
låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
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U29/16
Uppfödare som importerat hund trots att den vid införseltillfället inte uppfyllt
införselkraven. Jordbruksverket lade till en början ett beslut om hemisolering men har
därefter lyft beslutet då intyg om rabiesvaccination inkommit. UKK beslutade att
bordlägga ärendet och tillfråga uppfödaren om anledningen till att hunden fördes in
trots avsaknad av vaccination.
U30/16
Uppfödare som informerar SKK om att denna av Jordbruksverket blivit tilldelad beslut
om hemkarantän av sina hundar, då en importerad hund befunnits sakna ID chip vid
vaccinationskontroll. Uppfödaren upplyser SKK om att hunden haft ett chip men att
detta troligtvis vandrat ur. Efter genomgång tackade kommittén för uppfödarens
information samt beslutade att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
U31/16
Uppfödare som föder upp blandrashundar. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U32/16
Uppfödare som DNA testar sin tik och därefter parar tiken innan svar på testet kommit,
svar angav att tiken är ”affected”. Uppfödaren abortsprutar då tiken men trots detta
nedkommer tiken med en valp. Efter genomgång konstaterar UKK att det inte finns
något hälsoprogram på rasen som kräver DNA test. Dock så ska ett svar på ett utfört
DNA test finnas innan parning. UKK anser det förvånande att uppfödaren väljer att
testa tiken men inte avvakta resultatet. 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.
U33/16
Uppfödare som annonserar en kull med blandrasvalpar. SKK tillfrågar uppfödaren och
denna svarar att hon endast hjälper sin man som är uppfödare av kullen, mannen är
inte medlem i SKK. SKK meddelar uppfödaren via mejl 25 juli att texten i annonsen
snarast bör ändras samt att all kommunikation gällande valparna ska lämnas över till
mannen. En ny annons med uppfödarens namn samt telefonnummer läggs dock ut 31
juli. UKK anser det anmärkningsvärt att trots klar information om hur uppfödaren ska
gå tillväga samt att uppfödaren enligt sin egen skrivelse är helt införstådd med att det
strider mot SKKs regelverk att föda upp hundar som inte är av samma ras så lägger
uppfödaren ut en ny annons med i princip samma innehåll. 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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U34/16
Uppfödare som säljer blandrasvalpar samt har gjort detta tidigare. Uppfödaren medger
att denne föder upp hundar av olika ras samt att han tänkt att kontakta SKK gällande
att stänga ner sitt kennelnamn men att detta inte blivit av. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U35/16
SKK blir uppmärksammade på att en kull valpar fötts med färger som där det enligt
SKKs vetskap är i princip omöjligt med denna färg efter angivna föräldrar. SKK begär
blodtypning som visar att uppfödaren angett korrekta föräldrar till kullen. SKK har
ersatt uppfödaren för dennas utlägg. UKK beslutade att informera berörd rasklubb om
resultatet samt att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
U36/16
Uppfödare som satt ut en hund på foder, uppfödaren anser att hunden är i tunt hull
och vill ta den till veterinär. Fodervärden lämnar hunden till uppfödaren som tar den
till veterinär men lämnar därefter inte hunden tillbaka. Uppfödaren anger i
svarsskrivelse att hunden var i tunt hull och skickar med en veterinärfaktura visandes
att hunden varit dålig. Uppfödaren skickar ett brev till fodervärden om annullering av
avtalet, uppfödaren skriver att ingen respons har kommit från fodervärden och anser
därför att det är en tyst acceptans. Fodervärden yrkar på att denna antingen löser
fodervärden från avtalet samt håller honom skadefri (har betalat försäkring bland
annat) eller att han får hunden utan ytterligare betalning. UKK beslutade att bordlägga
ärendet och begära in kopia på fodervärdsavtalet från uppfödaren.
U37/16
Uppfödare som importerat in ett större antal hundar som därefter sålts, ett antal av
dessa hundar finns det inga avtal på, samt att avtal som inte är SKKs har använts.
Uppfödaren trodde att man inte fick använda SKKs avtal om man själv inte fött upp
hundarna, de hundar hon själv fött upp har SKK avtal. Efter genomgång av ärendet
beslutade UKK att informera uppfödaren om att SKK avtal ska användas på de hundar
man som uppfödare säljer samt att det kan innebära brott mot SKKs regelverk att
importera hundar enbart i syfte att återförsälja dem. UKK fann att uppfödaren innehaft
kennelnamn en mycket kort tid samt att denna nu via kennelkonsulent fått
information om hur hon hädanefter ska handla. Ärendet lades därefter till
handlingarna utan vidare åtgärd.
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U38/16
Uppfödare som i annons anger att valpar säljes "med eller utan stamtavla", 8000kr för
oregistrerad och 12 000kr för registrerad. UKK beslutade att bordlägga ärendet i
väntan på kennelkonsulentprotokoll.
U39/16
Uppfödare som sålt hund på avbetalning men inte skickat med hundens
registreringsbevis vid försäljningen, köparen kontaktar SKK som tillskriver uppfödaren
och upplyser om att registreringsbeviset ska medfölja hunden samt att det inte är
själva registreringsbeviset som är bevis på äganderätt utan att det är köpeavtalet. I
svarsskrivelse anger uppfödaren att uppfödaren inte kommer att lämna över
registreringsbeviset. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
U40/16
SKK blir uppmärksammade på att en kull säljs av medlem utan att den är SKK
registrerad, SKK kontaktar annonsören vars sambo som är uppfödare inom SKK
organisationen informerar om att det är hans kull. Ingen förklaring har inkommit
angående varför kullen tillkommit. Kennelkonsulent sekretariatet informerar om att
uppfödaren via telefon agerat mycket hotfullt samt meddelat att kennelkonsulenter
inte var välkomna. UKK beslutade att anmäla uppfödaren samt medlemmen till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

§ 77 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
HD45-56/16
Hamiltonstövare, Hamiltonstövare, Finsk stövare, Dansk svensk gårdshund, Finsk
stövare, Berner sennen, Rottweiler, Jämthund, Golden retriever, Jämthund, Jämthund,
Gordon setter
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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HD57-58/16
Engelsk springer spaniel, Tysk schäferhund
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.
HD59/16
Utgår
HD60/16
Leonberger
Tik tjuvparad trots att hanen var kemiskt kastrerad.
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
HD61/16
Smålandsstövare
Tik tjuvparad. Uppfödaren har haft ett tidigare ärende då hade uppfödaren hade
missat att hundarna inte var HD röntgade. Efter genomgång av ärendet övervägde UKK
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.
HD62/16
Bearded collie
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.
HD63/16
Golden retriever
Uppfödare som av misstag skrivit fel parningsdatum.
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
HD64/16
Vit herdehund
Uppfödare som haft tidigare ärende där uppfödare och fodervärd kommit överens i
Tingsrätt gällande fodertiken. Uppfödaren följer inte domen utan anser att hunden är
hennes. Hunden är nu tjuvparad med hane utan HD samt MH resultat. UKK anser det
mycket anmärkningsvärt att uppfödaren inte följer den överenskommelse denna gjort
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med fodervärden, UKK noterar även att tiken nu haft två kullar och tiken ska enligt
avtalet lämnas över till fodervärden. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
P19-20/16
Chihuahua, Chihuahua
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.

§ 78 Grundregelärenden
Tik under 18 mån vid parning
G80-81/16
Pomeranian, Belgisk vallhund/malinois
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G82-86/16
Griffon belge, Wachtelhund, Borderterrier, Shar pei, Pomeranian
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.
Täta kullar
G87/16
Chihuahua
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G88-90/16
Tax, Jämthund, Dobermann
Uppfödare har missuppfattat reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
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UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G91/16
Mops
Uppfödare som missat att tiken tidigare haft täta kullar då det endast skilde 7 dagar
från att 12 månader skulle ha passerat. Uppfödaren har haft tidigare ärende 2015 då
övervägde UKK att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd. UKK beslutade nu att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Tik med en 6:e kull
G92/16
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.
G93/16
Yorkshireterrier
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
G94-95/16
Chihuahua, 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.
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G96/16
Border collie
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.
G97-100/16
Jämthund, Jämthund, Tax, Drever
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.
G101/16
Lhasa apso
Tik tjuvparad trots att hanen var kemiskt kastrerad.
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
Tik över 7 år ej tidigare kull
G102/16
Posavski gonic
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G103/16
Japanese chin
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.

SKK/UKK nr 4 2016
2016-08-31
Sida 13/19

G104/16
Siberian husky
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.
G105/16
Tysk schäferhund
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
MH ej utfört innan parning
G106/16
Rottweiler
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.
G107/16
Australian shepherd
Uppfödare som parat utan att tiken är MH testad, uppfödaren MH testar därefter tiken
under dräktigheten. UKK vill härmed upplysa uppfödaren om att det är uppfödarens
skyldighet att ha kännedom om SKKs regelverk, både vad som gäller för att använda
hundar av den ras som föds upp, men också för de tester som uppfödaren deltar i. 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.
Nära släkt
G108/16
Siberian husky
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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G109/16
Riesenschnauzer
Tik tjuvparad.
Uppfödaren har haft tidigare ärende 2013 där UKK övervägde att anmäla uppfödaren
till SKKs Disciplinnämnd, men beslutade att den gången låta det stanna vid ett
påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas. En av delägarna anger att det
endast är den som orsakat tjuvparningen och att de andra delägarna är skuldfria. Efter
genomgång av ärendet beslutade UKK att anmäla samtliga uppfödare till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler då man enligt
kennelnamnsreglerna har ett solidariskt ansvar i en gemensam kennel.

§ 79 Ögonärenden
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö12-13/16
Lancashire heeler, Tibetansk spaniel
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
Ö14/16
Shetland sheepdog
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.
Ej PRA-prcd undersökt innan parning
Ö15/16
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.
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§ 80 Hjärtärenden
H1/16
Cavalier king charles spaniel
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.

§ 81 Registreringsärenden
R17/16
Chihuahua
Medlem samt uppfödare som vill importregistrera fyra hundar i en kull av fem som är
efter tik som SKK tidigare beslutat att inte omregistrera i SKK. Kull efter tiken har
registrerats i Danmark efter SKKs avslag om omregistrering. UKK beslutade att inte
tillåta registrering av hundarna samt att anmäla medlemmen samt uppfödarna till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler
R18/16
Wachtelhund
Uppfödare som sedan tidigare är anmäld till SKKs Disciplinnämnd nu löses inte
handlingar ut trots påminnelse från SKK. UKK beslutade att komplettera anmälan till
disciplinnämnden med dessa uppgifter.
R19/16
Chihuahua
Uppfödare som glömt en valp på den ursprungliga registreringsansökan och vill nu
lägga till valpen. UKK vill härmed informera om att enligt SKKs registreringsregler ska
samtliga valpar i en kull registreras, det är därför av stor vikt att man är noggrann vid
ifyllandet av registreringshandlingar. Då detta, såvitt är känt, är första gången som
uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna
förklaringen samt godkänna att registrering av valpen görs.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
R20/16
Mops
Uppfödare med pågående registreringsförbud. Uppfödaren har nu inkommit med en
importregistreringsansökan. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler, samt att inte godkänna
omregistrering av hunden.
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R21/16
Pomeranian
Medlem som ansöker om dispens att få registrera en kull född 2012, anledningen till
att registrering inte gjorts tidigare är enligt medlemmen dennes okunskap om
regelverket. UKK beslutade efter genomgång av ärendet att neka registrering av kullen
på grund av dess ålder. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
R22/16
Welsh corgi cardigan
Uppfödare som inte löser ut importregistreringsbevis.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
R23/16
Staffordshire bullterrier
Medlem som inte löser ut uppfödd kulls registreringsbevis. UKK beslutade att anmäla
medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
R24/16
Chinese crested dog
Medlem som inte löser ut uppfödd kulls registreringsbevis. UKK beslutade att anmäla
medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
R25/16
Cavalier King Charles Spaniel
Förslag från Specialklubben för Cavalier king charles spaniel gällande lägre
registreringsavgift för kull då äldre hane använts i syfte att få fler att använda dessa i
avel. UKK beslutade att en lägre avgift (samma som för meriterade avelsdjur) för
registrering ska gälla då hanar av rasen paras efter att hanen fyllt 8 år. Beslutet gäller
för kullar födda efter 1 september 2016.
R26/16
Tysk spets/ Mittel
Uppfödare som fött upp kull under tiden för registreringsförbud. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
R27/16
Borzoi
Kennel som har två delägare varav en vid tidigare SKKs disciplinnämnds (DN)
granskning inte var medlem, delägaren meddelades då att denne inte kunde bli
medlem innan DN tillstyrkt detta. Nu har det registreringsförbud som tilldelades den
delägare som var medlem vid DN prövningen avslutats och en kull har fötts. På grund
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av att delägaren inte får bli medlem kan kullen kan inte registreras. Delägaren har
lämnat in begäran om att DN ska tillstyrka medlemskap. UKK beslutade att bordlägga
ärendet i väntan på beslut från DN.
R28/16
Utgår
R29/16
Hamiltonstövare
Uppfödare som fött upp kull under tiden för registreringsförbud. Uppfödaren har av
UKKs VU medgetts dispens att sälja kullen oregistrerad. Uppfödaren uppger till UKK att
denne inte fått sig tillsänt SKKs disciplinnämnds beslut. Efter genomgång av ärendet
konstaterar UKK att uppfödaren numera har fått beslutet och därmed har kunskap om
vad detta innebär, UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
R30/16
Uppfödare som ansöker om att få komplettera registreringsansökan med två valpar då
denne trodde att de först inte skulle klara sig men att de nu ser ut att göra det. UKK vill
härmed informera om att enligt SKKs registreringsregler ska samtliga valpar i en kull
registreras skulle någon av valparna inte klara sig fram till 8 veckor så betalas
registreringsavgiften för valpen tillbaka av SKK. UKK beslutade att godkänna
registrering av valparna samt att då detta, såvitt är känt, är första gången som
uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK även 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.

§ 82 Bordlagda ärenden
U13/16

Uppfödaren har svarat SKK samt att delägare i tiken inkommit med information
gällande datum då valparna skulle lämnat sin mor. UKK beslutade att återigen tillskriva
uppfödaren för att få dennas synpunkter på delägarens information. Ärendet
bordlades i väntan på svar.

§ 83 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
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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.

§ 84 Utbildning
Förelåg mall från SKKs Utbildningskommitté gällande budget för utveckling av
distansutbildningar. Kommittén beslutade att uppdra Helena Sirén samt Åsa Blomqvist
att bereda saken.

§ 85 UKKs nyhetsbrev
Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet.§ 86 Övriga ärenden
Skrivelse gällande överklagan av UKKs beslut, UKK gick igenom skrivelsen och
beslutade därefter att anmälan till SKKs Disciplinnämnd ska kvarstå.

§ 87
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.

§ 88 Nästa möte
28 november, SKKs kansli.
§ 89 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla för ett bra möte och därmed förklarades dagens
sammanträde avslutat.
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Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

Justeras:
Agneta Ståhle
Ordförande

Ulla Eckerberg
Ledamot

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

