SKK/UKK 5/2010
2010-10-21
§§ 90-113

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 21 oktober på Möllan, Spånga
Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.), Irene Berglund, Ulla Eckerberg, Ann-Charlotte
Hillberger, Kjell Lindström, Ulla Eckerberg, Ulf Uddman
Anmält förhinder: Gunilla Skoglund och Margareta Sundqvist
Adjungerade: Åsa Lindholm, Margareta Thyr, Petra Waleij och representant från AK Anna
Uthorn
Vid protokollet: Åsa Blomqvist

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

§ 91 Val av justerare
Irene Berglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 92 Föregående protokoll
Rättelser
U21/10
Uppfödare som avlar på aggressiv tik, dessutom har Länsstyrelsen anmärkningar mot
hundhållningen. Länsstyrelsen har utfärdat ett avelsförbud på tiken. UKK beslutade att i sin
tur lägga ett avelsförbud på tiken.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har förbjudit uppfödarna att bedriva hunduppfödning.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut.

§ 93 Information från ordföranden
Ordföranden har varit på ett intressant uppfödarmöte hos Östergötlands Kennelklubb.
Ordföranden samt VD har även varit på Länsklubbskonferensen där bland annat synpunkter
om kennelkonsulenter kom fram.
Resultatrapporten gicks igenom.

§ 94 Information från SKKs VD
En ny chefsjurist har anställts och kommer att tillträda så snart anställningen på dennes
nuvarande tjänst avslutats.

Gordana Eriksson skall tillträda som sekreterare i Disciplinnämnden då nuvarande sekreterare
går i pension.
Kommittén informerades även om en Hovrättsdom av intresse för uppfödare och SKK där
parterna tvistat om dolt fel och veterinärintygets betydelse. Prövningstillstånd är sökt till
Högsta domstolen.
VD informerade även om den arbetsgrupp som tillsats av CS gällande kastration. En artikel i
ämnet skall publiceras i Hundsport samt Hundsport Special. VD har även varit på möte hos
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap där de antog ett normuttalande att veterinären skall
ha ett ingående samtal med djurägaren innan kastration gällande ingreppets för och nackdelar.
Digital röntgen har sjösatts.
De avtal som SKK en gång i tiden tog fram gällande inackordering på pensionat skall ses
över. Margareta Thyr, Ann-Charlotte Hillberger samt den tillträdande chefsjuristen utsågs till
detta.
VD tog även upp frågan gällande en tredje delägare i kennelnamn, kommittén beslutade att
detta görs efter särskild prövning samt att Åsa Blomqvist ser över
kennelnamnsbestämmelserna kontra FCIs bestämmelser gällande kennelnamn till nästa möte.
Hundar har importerats från USA med exportstamtavlor från AKC i vilka det förekommer
UKC hundar. Registreringsavdelningen undersöker frågan.

§ 95 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Skrivelse från Hallands Kennelklubb, beslutades att ordförande kontaktar klubben.
Skrivelse från kennelkonsulenter i Småland, beslutades att Margareta Thyr tar fram
information och skickar till konsulenterna. Det beslutades även att en översyn skall göras av
den befintliga informationen gällande rekrytering av nya konsulter.
Nya kennelkonsulenter
Kennelkonsulent Ulla Pettersson rekommenderar att kennelkonsulentelev Pia Molin
Östergötlands län auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Pia Molin och hälsar henne
varmt välkommen i konsulentverksamheten.
Kennelkonsulent Bertil Bersbo begär sig vilande av personliga skäl. Kommittén beslutade att
lägga Bertil Bersbo vilande i 1 år.
UKK gick igenom de intresseanmälningarna som inkommit angående
kennelkonsulentverksamheten.
Kommittén gick igenom den omfattande akten gällande en kennelkonsulent som uttalat sig
bland annat om valpköpare och deras handhavande om sina hundar. Kommittén beslutade att
konsulenten skall tillkallas VD för personligt samtal.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade.

§96 Information från sekreteraren
Sekreteraren ställde fråga till kommittén angående hur SKK skall ställa sig till så kallade
”slutna medlemsforum” på internet. Frågan bordlägges i väntan på Föreningskommitténs
uttalande då frågan även ställts dit.

§ 97 Information från UKKs ledamöter
Ann-Charlotte Hillberger var även med på Sveriges Veterinärmedicinska Sällskapet möte där
intressanta synpunkter om bland annat det rapporteringskrav som finns för andra djurslag.
Ulla Eckerberg efterlyste mer info angående HD och patella, beslutades att Ulla i samarbete
med Åsa Lindholm tar fram information för publicering i Hundsport Special.

§98 VU ärenden
Kommittén informerades om de dispenser som givits.

§99 Uppfödarärenden
U36/10
Uppfödare som anmälts för att ha hotat valpköpare samt anmälaren samt att ha sålt en tik som
inte var dennes. Uppfödaren har även anklagat anmälaren att ha förfalskat en namnteckning
på ett ägarbyte. Anmälaren bifogar polisanmälningar samt domslut från tingsrätt. Uppfödaren
avvisar påståendena och menar att anmälaren talar illa om uppfödaren, samt att
domstolsärendena har lösts. Uppfödaren anmäld till DN för att ha förfalskat en
hanhundsägares namnteckning.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut.
U37/10
Uppfödare som är anmäld för att inte bifogat registreringsbevis vid försäljning av valp. Detta
skulle enligt anmälaren skickas senare. Uppfödaren menar att valpköparen fått sitt
registreringsbevis och att det är valpköparen som tappat bort det. Då kenneln tidigare fått
klagomål om att vara sena med att skicka registreringsbevis till köpare 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.
U38/10
Uppfödare som blivit anmäld för att ha sålt en hanhund ämnad för avel, då köparen hämtar
hunden biter hunden anmälaren flera gånger och anmälaren lämnar hunden åter. Anmälaren
menar att hunden inte är lämpad till avel då den är aggressiv. Uppfödaren anser inte att
hunden är aggressiv, bifogar veterinärintyg samt domarutlåtande från inofficiell utställning.
Uppfödaren har även blivit anmäld av en annan person gällande samma hund, anmälaren hade
tillsammans med ytterligare en person varit på besök hos uppfödaren då hunden huggit dem
båda. Personen menar också att uppfödaren sålt en oregistrerad valp eftersom det fötts tre
valpar i en kull men bara två är registrerade. Enligt registreringsansökan är dock en av
valparna avlivad. Uppfödaren hänvisar åter till att hunden inte är aggressiv, bifogar
veterinärintyg samt domarutlåtande från inofficiell utställning.
Anmälan lämnas utan åtgärd då kommittén inte ansåg att något brott mot SKKs grundregler
som UKK handlägger har begåtts. UKK ansvarar inte för avelsfrågor.
U39/10

En hanhundsägare upptäckte på SKK Hunddata att hennes hane stod som far till en kull valpar
som han inte kunde vara far till. Hanhunden hade inte under denna tid parat den påstådda
tiken. Uppfödaren anger som skäl att den blivit lurad av en tidigare sambo som passat tiken en
längre tid och när uppfödaren hämtade tillbaka tiken hade hon två valpar. Uppfödaren blev
arg på den före detta sambon men ville ha papper på valparna för att de skulle kunna säljas.
Den före detta sambon skickar uppfödaren en registreringsansökan som uppfödaren skriver
under och skickar till SKK utan att tänka så mycket på det. När valparnas stamtavlor skulle
hämtas får uppfödaren reda på att det finns ytterligare tre stamtavlor som registrerats i
uppfödarens namn med samma far och mor som den aktuella kullen men inte lösts ut.
Uppfödaren betalar också för dessa utan att reagera speciellt. Uppfödaren menar att innan
tiken fick sin sista kull hade tiken inte fått några valpar och att uppfödaren blivit lurad av sin
före detta sambo när det gäller de två kullarna.
Beslutades att samtliga valpar som registrerats efter tiken skall blodtypas, svar skall senast
inkomma 2011-01-31. Kommittén bordlägger anmälan i väntan på svaren från blodtypningen.
U40/10
Uppfödare som anmälts för att ha låtit en tik lida i onödan då den inte tagits till veterinär i tid
då den hade ett utdraget värkarbete som tillslut resulterade i ett kejsarsnitt. Ca två dagar
senare dör tiken i bukhinneinflammation. Anmälaren menar att uppfödaren brustit
uppmärksamhet och lämnat tiken ensam samt inte uppmärksammat att den luktade illa.
Uppfödaren menar att tiken valpade två valpar naturligt på kvällen sedan avstannade
värkarbetet, tiken var lugn och tog hand om de valpar som fötts. Uppfödaren ser att det finns
valpar kvar och kontaktar veterinär på morgonen, de beslutar att tiken skall snittas. Enligt
uppfödaren luktade tiken inget speciellt . Uppfödaren tittade till tiken vid 01 tiden på kvällen
och på morgonen vid 05 tiden då det upptäcktes att den dött.
Kommittén hade en ingående diskussion och anser att både anmäld som anmälare borde tagit
större ansvar gällande tiken då tiken ägdes av de båda gemensamt Efter kejsarsnittet togs
tiken hem till anmälaren då den anmälda uppfödaren skulle på utställning. Anmälarens man
fick ta hand om tiken då anmälaren också skulle på utställning. Tiken hämtades senare av den
anmälda uppfödaren i vad som skulle kunna vara i strid mot Jordbruksverkets föreskrifter då
valparna var yngre än 7 dagar vid transporten. UKK övervägde att anmäla uppfödarna till
SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande om
att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
U41/10
Uppfödare som blivit anmäld för att uttala sig nedsättande om en annan uppfödare. Detta har
skett i form av inlägg på uppfödarens blogg samt i mejl till anmälarens valpköpare samt till
anmälarens mejl.
Den anmälda uppfödaren menar att de inte smutskastat någon utan bara talat om det som man
kan se på rasklubbens hemsida angående hälsoundersökningar.
Kommittén diskuterade anmälan ingående då det skulle kunna vara brott mot SKKs
grundregler 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.
U42/10
Uppfödare som har upprättat två avtal på en hund daterat samma datum. Vid förfrågan från
SKKs juridiska avdelning om varför uppfödaren gjort detta svarar uppfödaren ”Ibland råkar
man som uppfödare ut för valpköpare som även borde mentaltestas!”. Uppfödaren räknar upp
vad denne tidigare har gjort men svarar inte på frågeställningen.

Anmälan bordlägges i väntan på kennelkonsulentbesök, vid svar beslutar VU om eventuell
Disciplinnämnds anmälan.
U43/10
Uppfödare som blivit anmäld för att ha stulit tre hundar, två av hundarna är återlämnade.
Hunden som är kvar hos uppfödaren lämnades ursprungligen till köparen på för
”inackordering”.
Uppfödaren har fällts i DN 2004 och fått registreringsförbud i 2 år för att i princip gjort
samma sak med samma hund. Uppfödaren menar att köparen lämnat tillbaka hundarna
frivilligt och visar ett avtal mellan köpare och uppfödaren. Köparen menar att underskriften är
förfalskad.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut.
U44/10
Uppfödare som importerar hundar och sedan säljer dem vidare på ej SKK avtal. Uppfödaren
frånskriver sig ansvar samt vid delbetalning behåller registreringsbevis tills betalning är gjord
till fullo.
Bordlägges i väntan på kennelkonsulentbesök.

§ 100 Ärenden angående leder
ED 5/10
Wachtelhund
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
HD-röntgen på tik hane eller båda har utförts efter parning
HD84-106/10
Jämthund, Hälleforshund, Labrador Retriever, Västsibirisk Laika, Dansk/svensk Gårdshund,
Finsk Stövare, Norsk Älghund grå, Norsk Älghund grå, Norsk Älghund grå, Dansk/svensk
Gårdshund, Dansk/svensk Gårdshund, Dogo Argentino, Jämthund, Grönlandshund,
Storpudel, Dansk/svensk Gårdshund, Engelsk Setter, Finsk Stövare, Golden Retriever, Golden
Retriever, Strävhårig Vorsteh, Jämthund, Smålandsstövare
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
HD107/10
Cane corso
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
HD108-114/10
Weimaraner, Eurasier, Dogo Argentino, Finsk Stövare, Jämthund, Dansk/svensk Gårdshund,
Finsk Lapphund
UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna.

UKK påpekade dock vikten av att uppfödarna fortsättningsvis är mer noggranna och håller
sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Patella undersökning på tik hane eller båda har utförts efter parning.
P55-65/10
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
P66-70/10
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, 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 uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande
regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

§101 G-ärenden
MH
G93/10
Schäfer
Tiken parades under tiden uppfödaren satt frihetsberövad. Personen som hade hand om tiken
under tiden visste inte om att MH skulle göras före 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.
G94/10
Boxer
Uppfödare som parat med hane utan att denne hade genomfört MH, uppfödarna samt
hanhundsägaren var medvetna om att MH krävs innan parning. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren samt hanhundsägaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren och hanhundsägaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
7 år veterinärintyg
G95-96/10
Border Collie, Isländsk Fårhund
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
G97/10
Golden Retriever

UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sin tiks 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 under 18 månader
G98/10
Griffon Bruxellois
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
G99/10
Malteser
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.
Täta kullar
G100-102/10
Pudel toy, Chihuahua, Staffordshire Bullterrier
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G103-107/10
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Cavalier King Charles Spaniel, Jack Russel Terrier,
UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna.
UKK påpekade dock vikten av att uppfödarna fortsättningsvis är mer noggranna och håller
sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G108-109/10
Chinese Crested Dog, Tax
UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna.
G110/10
Dvärgpinscher
Då omständigheterna var så att tiken löpte och val av hane tidigarelade uppfödaren
parningen medveten om att det inte var enligt SKKs regler.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut.

§ 102 Ögon-ärenden
Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö46-47/10
Amerikansk Cockerspaniel, Bichon Frisé

Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
Ö48/10
Portugisisk Vattenhund
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
Ö49/10
Lhasa Apso
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och håller sig
ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

§103 Ärende angående hjärta
Inga ärenden inkomna.

§104 Registreringsärenden
R12/10
Schäfer
Tjuvparningskull som fötts efter avelsspärrad hane, tiken HD C, hanen HD D ED 1.
UKK beslutade att ej ge dispens för registrering av kullen.
R13/10
Cane corso
Dispens söks för att registrera kull äldre än 5 månader. Anledningen till att kullen som är ett
resultat av tjuvparning inte registrerats tidigare är att hanens importhandlingar inte kommit
från den tidigare utländska ägaren, detta har nu skett. UKK beslutade att ge dispens för
registrering av kullen.
R14/10
Chihuahua
Dispens söks för att registrera kull äldre än 5 månader. Anledningen till att kullen inte
registrerats tidigare är att uppfödaren inte haft ekonomi till det efter vinterns el-fakturor. UKK
beslutade att ge dispens för registrering av kullen.
R15/10
Pudel, stor
Valpköpare som vädjar till SKK att registrera en kull valpar födda 2008, uppfödaren vill inte
acceptera SKKs röntgen utlåtande (HD C) på hanhunden då det redan finns ett icke FCI HD
certifikat som anger hundens HD status till A. Uppfödaren har ifrågasatt SKKs regler att inte
godkänna icke FCI certifikat och fått detta förklarat för sig, uppfödaren har även kontaktat
FCI i frågan. UKK beslutade att ge dispens för registrering av hunden med avelsspärr.
R16/10
Bichon Frisé

Dispens söks för att registrera kull äldre än 5 månader. Anledningen till att kullen inte blivit
registrerad tidigare var att uppfödaren trodde att denne skulle få ett ”OK” från SKK att dennes
registreringsförbud var hävt. Uppfödaren måste inkomma med en ny komplett
registreringsansökan. UKK beslutade att ge VU rätt att ge dispens för registrering av kullen
efter det att uppfödaren inkommit med den nya registreringsansökan.
R17/10
Siberian Husky
Dispens söks för att få registrera en kull valpar uppfödda av en annan uppfödare som
dagsläget har det mycket svårt privat. UKK beslutade att ge dispens för registrering av
kullen.

§105 Bordlagda ärenden
Tjänstehundsutredningen, VD ges i uppdrag att fastställa ett avtal gällande tjänstehundar
tillsammans med berörda myndigheter och intresseorganisationer.

§106 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
UKKs VU har beslutat att återkalla ärende U8/10. Efter att UKK haft en ingående diskussion
beslutades att omforma anmälan och åter anmäla till DN.
Resterande återkallade beslut och protokollsutdrag från 2010-09-03 gicks igenom och lades
till handlingarna.

§107 Coachning av kennelkonsulenter/uppfödare
Kjell Lindström ersätter Katarina Sundberg i planeringsgruppen gällande den
konflikthanteringsutbildning för kennelkonsulenter som planeras. Planeringen för
kennelkonsulent utbildningen i juridik via internet fortgår som planerat. UKKs ledamöter
skall agera handledare för de testgrupper som skall utses. Alla kennelkonsulenter samt elever
skall erbjudas plats på utbildningen.
Tre stycken Länsklubbar samt en Specialklubb har kontaktats för test och senare utvärdering
av juridikutbildningen via internet för uppfödare.

§ 108 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag

§ 109 SKK:s valphänvisning på Internet.
VD informerade om läget med webbplatsen.

§110 Information angående utveckling av SKKs webbplats
VD informerade om läget med webbplatsen.

§ 111 Nästa möte
8 december 2010 på Rissne gård, Spånga. Som UKKs representant på AKs nästa möte utsågs
Ann-Charlotte Hillberger.

§ 112 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.

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

Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

Justeras:
Per-Inge Johansson
Ordförande
…………………………………….

Irene Berglund
Ledamot
……………………………………

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

