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SKK/UKK 5/2009 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 

Kennelkonsulentkommitté onsdagen den 18 november 2009 på Möllan, Spånga 

 

Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.), Ann-Charlotte Hillberger,  

Gunilla Skoglund, Margareta Sundqvist, Ulla Eckerberg och Irene Berglund. 

 

Adjungerade: Petra Waleij, Åsa Lindholm och Margareta Thyr, Nina Berggren (endast 

§101) Ulf Uddman (endast §105),  

 

Anmält förhinder: Kjell Lindström 

 

Vid protokollet: Petra Waleij 

 

 

§ 87 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna, speciellt UKK:s två nya ledamöter Ulla Eckerberg 

och Irene Berglund och förklarade därefter mötet öppnat. 

 

 

§ 88 Val av justeringsperson 

Gunilla Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 89 Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 90 Information från ordföranden 

 Resultatrapport gicks igenom. 

 

 Delegeringsordningen gicks igenom. 

 

 För en snabbare handläggning beslöt UKK att tillsätta ett VU. 

 

 

§ 91 Information från SKK:s Chefs Jurist  

Presentation av den nya broschyren om avtal. UKK vill tacka Katarina Sundberg och Åsa 

Lindholm för en mycket snygg men framförallt informativ och efterlängtad broschyr. 
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§ 92 Ärenden från kennelkonsulentsekretariatet 

Kennelkonsulenterna Agnes och Klas Bergkvist önskar på egen begäran att avauktoriseras 

som kennelkonsulenter.  

UKK beklagade beslutet, tackade Agnes och Klas för nedlagt arbete genom åren och 

överlämnar deras begäran till SKK/CS för verkställighet 

 

Gick igenom utvärderingen av kennelkonsulent kursen den 18-20 september. 

 

Kennelkonsulentkursen del II kommer att arrangeras den 27-28 februari 2010. 

Regionträffar 2010 kommer att arrangeras på följande orter: Luleå, Stockholm, Örebro, 

Göteborg, Växjö. 

   

Kennelkonsulent Åsa Johansson rekommenderar att kennelkonsulentelev  

Ewa Östman Skaraborgs kennelklubb auktoriseras. 

UKK beslutade att auktorisera Ewa Östman och hälsar henne varmt välkommen i 

konsulentverksamheten 

 

UKK beslöt att SKK inte längre ska hänvisa till hundpensionat och hunddagis. 

 

För kännedom svar till Sydskånska kennelklubben. 

 

Frågan angående valphänvisningsstopp bordlades. 

 

Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

 

 

§ 93 Information från sekreteraren 

Gick igenom informationsbreven. 

 

Den 1 september 2009 upphörde Svenska Hunduppfödareföreningen (SHF). SHF har även 

drivit Ammacentralen. Man ställer nu frågan till UKK om UKK är villiga att ta över 

ansvaret för Ammacentralen. UKK ställer sig villig att ta över ansvaret om CS bifaller. 

 

Svar ifrån AK till UKK angående dvärgväxt hos saluki. 

AK noterade att kännedom om fall av dvärgvuxenhet hos saluki nu finns och att olika 

former av dvärgväxt förekommer i många raser. 

 

Svar från AK angående optigen beslutade UKK att bordlägga ärendet till UKK:s  och 

AK:s gemensamma möte i januari 2010. 

 

 

§ 94 Uppfödarärenden 

U35/099 

Hanhundsägaren anmäler tikägaren för urkundsförfalskning. Ord står mot ord, UKK vill 

dock betona att man aldrig får underteckna med någon annans namn. 

UKK beslutade att lämna ärendet utan åtgärd. 
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U36/09 

Uppfödare som lämnar ut en tik först på prov för att sedan sätta ut tiken på ett 

fodervärdsavtal. Något avtal blir aldrig undertecknat. Enligt uppfödaren är avtal skickat 

två gånger men enligt fodervärden har det aldrig kommit något avtal. Uppfödaren tar 

tillbaka tiken i samband med parning och beslutar sig för att inte återlämna tiken till 

fodervärden eftersom uppfödaren inte anser att samarbetet fungerar. 

UKK har gått igenom inkomna handlingar. UKK övervägde att anmäla uppfödaren till 

SKK:s Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett 

påpekande om att SKK:s regler fortsättningsvis ska följas.  

 

U37/09 

En ekonomisk tvist mellan två uppfödare.  

UKK beslutade att lämna ärendet utan åtgärd. 

 

U38/09 

Uppfödare som annonserar ut blandrasvalpar på internet.  

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut 

 

U34/08 

Inväntar DNA. 

Ärendet bordlades till nästa möte.  

 

 

§ 95 Ärenden angående leder 

HD 77/09, 78/09, 79/09, 80/09, 81/09,82/09, 83/09, 84/09, 85/09, 86/09, 87/09, 88/09, 

89/09,90/09,91/09,92/09, 93/09,94/09, 951/09, 96/09, 97/09  

Jämthund, östsibirisk lajka, jämthund, jämthund, bayersk viltspårhund, pyrenéerhund, 

irländsk röd setter, border collie, norsk älghund grå, golden retriever, labrador retriever, 

jämthund, norsk älghund grå, jämthund, labrador retriever, norsk älghund svart, 

västsibirisk lajka, pudel stor, pudel stor, pumi, rottweiler. 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

 

HD98/09, 99/09, 100/09, 101/09, 102/09, 103/09. 104/09 

Belgisk vallhund/groendael, labrador retriever, golden retriever, bullmastiff, dogo 

argentino, sankt bernhardshund, bracco italiano. 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och 

håller sig à jour med gällande regler, eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 

prövning 

 

HD105/09, 106/09 

Breton, pointer. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut 
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ED2/09 

Flat coated retriever. 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

 

ED3/09 

Wachtelhund 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och 

håller sig à jour med gällande regler, eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 

prövning 

 

P32/09, 33/09, 34/09, 35/09, 36/09, 37/09, 38/09, 39/09, 40/09, 41/09, 42/09, 43/09, 

44/09, 

Chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua,  

chihuahua, , chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua. 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

 

P45/09, 47/09, 48/09, 49/09, 50/09, 51/09, 52/09, 53/09,   

Chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, 

chihuahua,  

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och 

håller sig à jour med gällande regler, eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 

prövning 

 

P46/09, 54/09 

Chihuahua, chihuahua 

UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd men beslutade att den 

här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKK:s regler fortsättningsvis ska 

följas. 

 

P55/09, 56/09, 57/09 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut 

 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

 

 

§ 96 G-ärenden 
G86/09, 87/09, 88/09 

Norsk älghund grå, finsk stövare, schäfer  

Veterinärintyg har inkommit efter anmaning. 

 

G89/09, 90/09, 91/09, 92/09 

Wachtelhund, border collie, jack russell terrier, shar pei. 
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Tik över 7 år som inte är veterinärbesiktigad före parning. 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och 

håller sig à jour med gällande regler, eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 

prövning. 

 

Tik som inte har erhållit erforderlig vila mellan sina kullar  

G93/09, 94/09 

Chihuahua, Chihuahua 

beslutade UKK att anmäla uppfödaren till Disciplinnämnden för brott mot SKK:s 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut. 

 

G95/09, 96/09, 97/09 

Dansk svensk gårdshund, chinese crested dog, japanese chin 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och 

håller sig à jour med gällande regler, eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 

prövning. 

 

G98/09, 99/09  

Berner sennen, shar pei 

UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd men beslutade 

att den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKK:s regler fortsättningsvis 

måste följas. 

 

Tik som är under 12 månader vid parning 

G100/09, 101/09 

Shih tzu, chihuahua 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

 

Tik över 7 år första kull 

 

G102/09, 103/09, 104/09, 105/09 

Tax, kleiner münsterländer, strävhårig vorsteh, tax. 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

 

G106/09, 107/09 

Basset artisien normand, border collie. 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och 

håller sig à jour med gällande regler, eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 

prövning. 

 

G108/09 

Hamiltonstövare 
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beslutade UKK att anmäla uppfödaren till Disciplinnämnden för brott mot SKK:s 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut.  

 

Nära släktskap 

G109/09 

Borderterrier 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

 

G110/09 

Mops 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och 

håller sig à jour med gällande regler, eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 

prövning. 

 

MH 

G111/09, 112/09, 113/09 

Dobermann, boxer, schäfer 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och 

håller sig à jour med gällande regler, eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 

prövning. 

 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

 

 

§ 97 Ögonärenden 

Ö42/09,43/09, 44/09, 45/09 

Tibetansk spaniel, norrbottenspets, papillon, wachtelhund 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 

 

Ö46/09, 47/09, 48/09, 49/09, 51/09, 54/09, 55/09 

Amerikansk cockerspaniel, phalene, papillon, shetland sheepdog, shetland sheepdog, 

tibetansk spaniel, portugisisk vattenhund, dvärg schnauzer.   

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och 

håller sig à jour med gällande regler eftersom upprepad förseelse kan medföra disciplinär 

prövning. 

 

Ö50/09, 52/09, 53/09 

Shetland sheepdog, papillon 

UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den 

här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKK:s regler fortsättningsvis måste 

följas. 

 

PRA 
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Ö56/09 

Pudel mellan 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen 

 

Ö57/09  

Pudel dvärg 

 UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut. 

 

Ö58/09 

Shetland sheepdog 

UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd men beslutade att den 

här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKK:s regler fortsättningsvis måste 

följas. 

 

 

§98 Ärende angående hjärta 

H2/09 

Cavalier king charles spaniel 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut. 

 

H3/09 

Cavalier king charles spaniel 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och 

håller sig à jour med gällande regler eftersom upprepad förseelse kan medföra disciplinär 

prövning. 

 

H4/09 

Cavalier king charles spaniel 

UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd men beslutade att den 

här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKK:s regler fortsättningsvis måste 

följas. 

 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

 

 

 

§ 99 Registreringsärenden 

R10/09 

Golden retriever 

Två inkomna registreringsansökningar; UKK beslöt att avslå ansökan. 
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UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut. 

 

R11/09 

Pointer 

Inkommen registreringsansökan: UKK beslöt att bevilja registreringen. 

 

R12/09 

Border collie 

Inkommen registreringsansökan: UKK beslöt att bevilja registreringen. 

 

R13/09 

Siberian husky 

Inkommen registreringsansökan: UKK beslöt att bevilja registreringen. 

 

R14/09 

Grand danois 

Uppfödare som inte har hämtat ut sina registreringsbevis: UKK beslöt att kullen skulle 

avregistreras och att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut 

 

R15/09 

Rottweiler 

Inkommen registreringsansökan: UKK beslöt att avslå registreringen. 

 

R16/09 

Siberian husky 

Inkommen registreringsansökan: UKK beslöt att bevilja registreringen. 

 

 

§ 100 Dispensärende 
Inga dispensärenden. 

 

 

§ 101 Utbildning 

Nina Berggren kom för att informera om att Utbildningskommittén är nedlagd,  

vilket innebär att UKK ska arrangera sina utbildningar. I dagsläget är det planerat ett 

uppfödarseminarium våren 2010, men med tanke på den arbetsbelastning som råder beslöt 

UKK att skjuta det till hösten 2010. 

Uppdrog till Nina att kontakta berörda Länsklubbar och föreläsare Sofia Malm.    

  

 

§ 102 Övriga frågor 

Diskuterade återigen det stora antalet chihuahua som inte genomgått patella-undersökning 

före parning, vilket strider mot det 2009-01-01 antagna hälsoprogrammet för rasen. 
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UKK beslöt att bjuda in ordförande och en ledamot från rasklubben till UKK:s nästa möte 

den 16 januari 2010.  

  

 

§ 103 Disciplinnämndens beslut  

Besluten gicks igenom och lades till handlingarna 

 

 

§ 104 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

Protokoll SKK/CS nr 5/ 2009 och 6/2009 genomgicks och lades till handlingarna. 

SKK/AK 4/2009 gicks igenom och lades till handlingarna. 

Information från F.C.I. gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

 

§ 105 SKKs valphänvisning på Internet 

Ulf Uddman gav en lägesrapport om SKK:s valphänvisningssajt. 

Frågor angående valphänvisningsstopp bordlades till nästa möte.  

 

 

§ 106 Information från UKKs ledamöter 

Gunilla Skoglund har varit och föreläst för Svenska Boxerklubben om SKK:s grundregler 

och avtal. 

Ann-Charlotte Hillberger informerade om att Veterinärförbundets ansvarsnämnd byter 

namn till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. 

 

 

§ 107 Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 16-17 januari 2010 

 

 

§ 108 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat. 

 

Vid protokollet: 

 

Petra Waleij 

 

 

Justeras: 

 

Per-Inge Johansson                                              Gunilla Skoglund 

ordförande     ledamot 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 

dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse 
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