SKK/UKK 5/2011
2011-10-11
§§ 99-122

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté
(UKK) den 11 oktober 2011, Möllan, Spånga

Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.), Irene Berglund, Ulla Eckerberg, Ann-Charlotte Hillberger, Kjell
Lindström, Gunilla Skoglund, Margareta Sundqvist
Adjungerade: Åsa Lindholm, Margareta Thyr, Petra Waleij, Agneta Lönn
Närvarande under hela mötet var Anna Qvarfort och under del av § 104 Annika Hamilton och under §
118/11 Karin Drotz.

Vid protokollet: Åsa Blomqvist

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

§ 100 Val av justerare
Margareta Sundqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 101 Föregående protokoll
Avelskommitténs representant Maija-Leena Eloranta närvarande under mötet. Protokollet lades därefter med
ett godkännande till handlingarna.

§ 102 Information från ordföranden
Ordförande lämnade rapport från årets Kennelfullmäktige. Redovisade även för det mycket positiva samtal
denne fört med Nils-Erik Åhmansson angående SKKs kennelkonsulenters verksamhet och den egen
kontroll/självkontroll som skall införas.
Resultatrapporten gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 103 Information från SKKs VD/Chefsjurist
Förelåg information från VD angående den uppfödarutbildning som finns i Danmark som Dansk
kennelklubb är ansvarig för. Denna uppfödarutbildning är enligt dansk lag obligatorisk för att
överhuvudtaget få föda upp hundar i Danmark. Kommittén tog del av materialet.

Chefsjuristen Agneta Lönn meddelade att en ny sekreterare i Disciplinnämnden tillsatts.
Inackorderingsavtalet finns nu åter att tillgå på SKKs hemsida dock utan SKKs logga. En fråga har inkommit
angående uppfödares möjlighet att rutinmässigt låta andra uppfödare ta hand om dennes valpkullar på grund
av att man själv av olika orsaker inte har möjlighet med detta. Chefsjuristen redogjorde för fakta i det
specifika fallet. Kommittén diskuterade frågan noggrant och uttalade sig att det inte kan accepteras att
rutinmässigt vid flera tillfällen låta andra uppfödare som ej är delägare i kenneln föda upp ens kullar.
Kommittén föreslår att uppfödarna löser situationen med att antingen ta in den andra personen i kenneln eller
att låna ut tiken. Alternativt att inte alls ta någon kull på tiken om man inte själv har tid att ägna sig åt den.

§ 104 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Annika Hamilton representant från Studiefrämjandet redogjorde för det upplägg gällande den ”workshop” på
kennelkonsulentkonferensen som hon planerat. Kommittén godkände upplägget.
Förelåg ett mejl från en uppfödares make angående kennelkonsulentbesök. Kommittén konstaterar att maken
inte är delägare i kenneln och att konsulenterna har gjort helt rätt enligt de bestämmelser som finns då
konsulenterna inte skall tala om kenneln med andra än de som är innehavare i denna.
Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
Nya kennelkonsulenter
Kennelkonsulent Martina Egerbrandt rekommenderar att kennelkonsulentelev Eva Egerbrandt Gävleborgs
län auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Eva Egerbrandt. UKK hälsar henne varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Kommittén gick igenom de kennelkonsulent ansökningar som inkommit, kommittén beslutade att tillskriva
de som antagits samt de som avslagits.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade.

§ 105 Information från sekreteraren
Svar till Jordbruksverket redovisades för samt läget med den så kallade elektroniska pärmen.

§ 106 Information från UKKs ledamöter
Ann-Charlotte Hillberger har kontaktat ”sina” kennelkonsulenter. Ann-Charlotte har även varit i kontakt med
Johan Beck-Friis angående att UKK uppmärksammat att det förekommit veterinärer som inte daterar sina
veterinärintyg.
Gunilla Skoglund redogjorde för sina erfarenheter av uppstart av den internetbaserade juridikutbildningen, en
utbildning har lyckats starta men tyvärr med vissa problem.
Gunilla tog även upp frågan då SKK anslutna uppfödare som har verksamhet vid sidan av sin uppfödning
gällande omplacering/försäljning av omhändertagna hundar och de problem som då kan uppstå.

§ 107 VU ärenden
Kennelkonsulent Christina Thursfield och Elizabeth Lager rekommenderar att kennelkonsulentelev Isabelle
Lager Skåne län auktoriseras. UKKs verkställande utskott beslutade att auktorisera Isabelle Lager då stort
behov av kennelkonsulenter finns. UKK hälsar henne varmt välkommen i konsulentverksamheten.

§ 108 Uppfödarärenden
U42/10

Bordlagt ärende i väntan på kennelkonsulentbesök, inget besök har kunnat göras.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U28/11
Uppfödare och fodervärd som tvistar om fodervärdsavtal.
Ärendet bordlagt i väntan på kennelkonsulentprotokoll, besök har nu gjorts. Fodervärden har skickat in
ytterligare handlingar angående smutskastning. UKK tog del av handlingarna samt den dom i Tingsrätten
som fallit. UKK uttalade sig att då parterna skrivit ett tillägg till Fodervärdsavtalet gällande fodervärdens
delade rätt att ställa ut hunden är det parterna som måste komma överens om när och vem som skall ställa ut
hunden. UKK vill också betona att det är av yttersta vikt att man från både uppfödare som fodervärd har ett
gott samarbete och kommunikation. Angående det tillägg gällande smutskastning av annan person än
uppfödaren som skickats in anser inte UKK att det är av sådan grad att det skall anmälas till
Disciplinnämnden.
Ärendet lades därefter till handlingarna utan åtgärd.
U34/11
Överlåtare som inte lämnat tillbaka foderhund. Överlåtaren anser att fodervärden brutit mot avtalet och
därför har rätt att inte lämna tillbaka hunden.
SKKs Fodervärdsavtal punkt 13 säger” Överlåtaren äger dock rätt att häva avtalet och utan ersättning
återfå hunden om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal, vilket sker i allmän
domstol.”. Inget domstolsbeslut har inkommit som visar att överlåtaren har rätt enligt gällande avtal att häva
detta. UKK övervägde att anmäla överlåtaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången
låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas. UKK förutsätter också att
hunden snarast återlämnas till fodervärden då avtalet inte hävts på korrekt sätt- dock senast 31 oktober 2011.
Punkten förklarades omedelbart justerad
U35/11
Uppfödare som sålt hund med SKK köpeavtal men bibehållit avelsrätten. Köparen får heller inte avliva
hunden utan säljarens medgivande.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U36/11
Uppfödare som anmäls för att registrera sina kullar i Sverige trots att denne enligt anmälaren inte bor i
landet. Anmälaren menar också att uppfödaren angett fel hane i två registrerade kullar. Uppfödaren hotar
anmälaren, samt har enligt sin egen hemsida villkor på sina valpköpare som klart strider mot SKKs
bestämmelser. Uppfödaren har sedan tidigare blivit nekad registrering av importerad hund. Hunden är efter
hane som sedan 2007-12-19 är spärrad från deltagande i all SKK verksamhet på grund av oacceptabelt
beteende. SKK har vid flera tillfällen fått tillbaka de försändelser som skickats med notering att uppfödaren
flyttat, UKK beslutade att vid sitt möte 2-11 (R13/11) att anmäla till DN men valde att avvakta med anmälan
tills dess UKK tagit beslut i det nya ärendet. Kommittén beslutade att anmälan till Disciplinnämnden skall
kvarstå samt att komplettera denna med den nya informationen.
U37/11
Uppfödare som lämnat ut två tikar utan avtal. Medlemmar i SKK organisationen skall följa de bestämmelser
som följer med medlemskapet, av de bestämmelserna framgår det att man är skyldig att upprätta SKK avtal.
Både anmälaren som UKK uppfattar att hundarna har funnits hos anmälaren under fodervärdslika former.
UKK övervägde att anmäla överlåtaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det
stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas. UKK uppmanar därför uppfödaren
att lämna tillbaka de ursprungliga hundarna med korrekta avtal, noteras skall att en av tikarna är över fem år
samt har haft tre kullar, hunden bör därför överlåtas på fodervärden. Detta bör göras snarast dock senast 31
oktober 2011.
Punkten förklarades omedelbart justerad
U38/11

Uppfödare och fodervärd som tvistar om avtal, uppfödaren hade tagit tillbaka hunden men är numera
återlämnad. Fodervärden skriver i sin anmälan att uppfödaren har en bilaga till fodervärdsavtalet gällande en
tredje kull på tiken. UKK beslutade att bordlägga ärendet och tillskriva uppfödaren angående bilagan.
U39/11
Uppfödare som använt köpeavtal för hund, i avtalet har uppfödaren angett att denne har rätt till två parningar
samt att hunden inte får säljas vidare. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut.
U40/11
Uppfödare som leverat valp utan korrekt köpeavtal, köparen har inte heller fått registreringsbevis eller
veterinärbesiktningsintyg. I köpeavtalet finns hänvisning till en bilaga, denna bilaga har köparen inte fått se.
Kennelkonsulent har vid ett flertal haft stora svårigheter att komma i kontakt med uppfödaren. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

§ 109 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

HD 56-65/11
Jämthund, Norsk älghund grå, Jämthund, Dobermann, Dansk-Svensk gårdshund, Dansk-Svensk
gårdshund, Hamiltonstövare, Norsk älghund grå, Norsk älghund grå, Shiba
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD 66-68/11
Alaskan Malamute, Berner sennenhund, Alaskan Malamute
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.
HD 69/11
Norsk älghund grå
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.
HD70/11

Alaskan malamute
Uppfödare som fått två tjuvparningar med fem månaders mellanrum på samma tik. UKK diskuterade ärendet
och uppfödarens förklaring noggrant. Att få två tjuvparningar med samma hane och tik på två löp efter
varandra tyder på att uppfödarens hundhållning måste bli bättre, tiken skall också få vila minst 12 månader
innan en eventuell ytterligare kull. UKK beslutade därför att ett kennelkonsulentbesök skall göras. 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.

Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning.
P36/11

Bichon frisé
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
P37/11
Chihuahua
Uppfödare som parat tik utan att ha patellaundersökt tiken innan parning. Uppfödarens förklaring
till detta är att denna har varit allvarligt sjuk. Uppfödaren har även två stycken R ärenden. UKK
beslutade därför att ett kennelkonsulentbesök skall göras.
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.
P38/11

Chihuahua
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder och i god tid se till att
hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot
grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
P39-40/11

Russkiy toy, 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.
P41/11
Chihuahua
Uppfödare som fått två tikar tjuvparade med två dagars mellanrum, uppfödarens förklaring är att hanen och
tikarna skulle få presenteras innan parning, vad uppfödaren dock inte visste var att båda tikarna löpte. UKK
menar att få en tjuvparning på detta sätt kanske skulle kunna vara en godtagbar förklaring men att göra om
samma sak två dagar senare är något som måste anses som en ej godtagbar hundhållning. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

§110 Grundregel ärenden
Täta kullar
G77-79/11
Dvärgpincher, Bichon havanais, Dvärgschnauzer
UKK påpekade att uppfödarna 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 uppfödarna bryter mot
grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tik under 18 månader
G80/11
Siberian husky

Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tik över 7år ej veterinär intyg
G81/11
Coton de tulear
Tiken blev tjuvparad.

UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder och i god tid se till att
hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot
grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G82/11
Shih-tzu
Uppfödaren hade sett fel på årtalet då tikens fötts, tiken föddes sent det ena året men registrerades det nästa.
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.
G83/11
Tibetansk terrier
Tiken blev tjuvparad. Ärendet bordlades i väntan på kennelkonsulentbesök.
G84/11
Border terrier
Uppfödaren hade inte uppmärksammat regeln angående att tik över 7år skall veterinärbesiktigas 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.
Tik över 7år 1:a kull
G85/11
Pointer
Uppfödaren visste inte om regeln angående att tikar över 7år utan tidigare kull inte får användas i avel.
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.
Tik 7år täta kullar
G86/11
Jämthund
Uppfödaren valde att para tiken innan 12 månader hade gått från föregående kull då det bara var ett fåtal
valpar i den kullen samt att uppfödaren ansåg att tiken var i bra form. UKK beslutade att anmäla uppfödaren
till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Nära släkt
G87/11
Whippet
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.

G88/11
Skrivelse från Fransk Bulldog klubb angående tikar som går i avel innan de fyllt 18 månader.
Kommittén diskuterade skrivelsen ingående, samma skrivelse har också skickats av klubben till
Jordbruksverket som också fått svar från sekreteraren gällande SKKs rutiner i dessa fall. Jordbruksverket

förklarade sig nöjda med de rutiner SKK har, kommittén beslöt att ge sekreteraren i uppdrag att besvara
skrivelsen med likalydande information som getts till Jordbruksverket.

§ 111 Ögon ärenden
Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället

Ö14-16/11
Pudel, Norrbottenspets, Papillon
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Ö17/11
Amerikansk cockerspaniel
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.
Ö18/11
Papillon
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.
§ 112 Ärende angående hjärta
Inga inkomna

§ 113 Registreringsärenden

R26/11
Chihuahua
Registreringen har tagit tid eftersom uppfödaren inte kunnat få underskrift från hanhundsägaren,
detta har nu fåtts. UKK beslutade att bevilja dispens för registrering. UKK beslutade även att
kennelkonsulentbesök skall göras hos uppfödaren.
R27/11
Douge de Bordeaux
Uppfödares om trots upprepade uppmaningar inte inkommer med blodprovssvar. UKK har fått
skrivelse från valpköpare som ber om dispens för registrering. UKK beslutade att inte bevilja
dispens för registrering. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott
mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
R28/11
Chihuahua
Uppfödare som på grund av sjukdom ej registrerat 2 kullar, uppfödaren har också ett patella ärende.
UKK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på svar från blodtypning på tidigare kull.
R29/11
Smålandsstövare

Uppfödare som skickat in en registreringsansökan med annan person än hanhundsägarens underskrift.
Uppfödaren hade uppfattat att en specifik ”representant” från rasklubben hade rätt att teckna detta och att
parnings avgiften skulle tillfalla rasklubben. Rasklubben förnekar detta och menar att ”representanten” inte
har någon rätt att teckna några avtal för klubbens räkning. Klubben hänvisar också till det köpekontrakt som
finns där annan ägare än ”representanten” står som ägare till hunden. UKK gick igenom handlingarna och
kunde inte finna någon överenskommelse om att parningsrätten skulle tillfalla rasklubben eller att avelsrätten
innehas av annan person än den person som äger hunden. UKK ber uppfödare och hanhundsägare att försöka
komma överens gällande parningsavgiften samt registrering för rasens bästa. UKK beslutade att inte tillåta
registrering innan registreringsansökan med korrekt påskrift från hanhundsägare inkommit. UKK beslutade
även att anmäla ”representanten” till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Denne beläggs
med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

R30/11
Petit brabancon
Uppfödaren hade glömt bort att registrera valpen i tid då uppfödaren haft en jobbig tid.
UKK beslutade att bevilja dispens för registrering.
R31/11
Amerikansk Staffordshire terrier
Uppfödare som av Disciplinnämnden belagts med 3års registreringsförbud, uppfödarna begär nu
dispens att få registrera en valpkull under registreringsförbudet, född av specifik fodertik då denna
är väldigt värdefull för uppfödarna. Anledningen till att detta måste göras under tiden för
registreringsförbudet är att tiken kommer att hinna fylla 5 år under denna tid och därefter
automatiskt tillfalla fodervärden. UKK beslutade att inte bevilja dispens då detta strider mot
uppfödarnas registreringsförbud.
R32/11
Finsk lapphund
Tik som fått sin sjätte kull på grund av tjuvparning, uppfödaren vill ha dispens för registrering.
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 bevilja dispens för registrering.
R33/11
Jack russel terrier
Uppfödare som tecknat sig som innehavare av hanes parningsrätt trots att denne inte var ägare vid
parningstillfället. 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.

UKK beslutade att ge dispens för registrering.
R34/11
Leonberger
Uppfödare med registreringsförbud som har fått en tik tjuvparad, tiken valpade inom förbudsperioden och
uppfödarna vill nu registrera kullen.
Kommittén diskuterade ärendet noggrant och utförligt, kommittén uttryckte också sitt stora medlidande med
uppfödarnas situation. UKK kan dock inte se att någon möjlighet till registrering av kullen finns då detta i så
fall skulle ske i direkt strid med det beslut som Disciplinnämnden tagit angående uppfödarnas
registreringsförbud.
Registrering medges därför ej.
Dispens medges till att sälja de 7 oregistrerade valparna.
Ärendet förklarades omedelbart justerat.
R35/11

Cane corso

Uppfödare som på grund av sjukdom inte kunnat registrera kull innan 5 månaders ålder. UKK
beslutade att ge dispens för registrering.
R36/11
Dalmatiner
Ärendet bordlades i väntan på svar från uppfödare.
§ 114 Bordlagda ärenden
Finns inga.

§ 115 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.

§ 116 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Protokollsutdrag från Disciplinnämndens möte 2011-05-20 gicks igenom och lades till handlingarna.
Kommittén informerades om återtagna disciplinnämndsanmälningar då brott ej längre föreligger. Samt
ärende där uppfödaren redan blivit anmäld till Disciplinnämnden för samma sak av medlem.

§ 117Coachning av kennelkonsulenter/uppfödare
Chefsjuristen redovisade för möte med Länsstyrelsen i Skåne län visionen är att SKK och Länsstyrelsen skall
utbyta viss information. Ordföranden och kennelkonsulenter har i Halland har träffat Länsstyrelsen mötet
förlöpte i god anda. Länsstyrelsen i Halland var också intresserade av att utarbeta ett pilotprojekt gällande
hur samarbetet mellan SKK och Länsstyrelsen skall fotlöpa. Anna Qvarfort kommer att vara SKKs
kontaktperson gällande detta.
Den online baserade juridikutbildningen har haft en något haltande start, det har förekommit diverse
problem. Utvärderingen av utbildningen har därför inte kunnat utföras som planerat. Ordföranden och
tjänsteman från SKKs utbildningsavdelning kommer att träffa Studiefrämjandet 24 oktober för vidare samtal.

§ 118 SKKs valphänvisning på internet
Skrivelse från Avelskommittén (AK) gällande krav på uppfödare av rasen Shar pei. AK föreslår att för att
Shar peikullar skall kunnas hänvisas på SKKs köpahund site skall uppfödarna ingå i ”hälsoprojekt för Shar
pei”. Karin Drotz informerade i korthet om vad projektet innebär och om vad uppfödarna skall göra för att
dessa skall kunna ingå i projektet. UKK beslutade i enlighet med AKs förslag om ändrade rutiner gällande
Shar pei kullars hänvisning på ”Köpahund.se”.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 119 Övriga frågor
För kommitténs kännedom fanns en skrivelse från medlem angående annan medlems uttalanden om rasklubb
och VDs svar. Kommittén noterade skrivelsen och lade den till handlingarna.

Skrivelse från Broholmerföreningen angående ett extra avtal till SKKs köpeavtal som föreningen vill ha
UKKs syn på. Avtalet är taget direkt från Dansk Broholmerselskap. UKK gick igenom det omfattande
avtalet och kunde finna att det danska avtalet inte är förenligt med svensk köplagstiftning. Att inskränka på
köparens frihet på det sätt som den danska klubben gör är inte något som UKK rekommenderar. Vidare
förstår UKK att Broholmerföreningen redan tar en deposition av köparna, detta är något som en SKK
ansluten rasklubb inte skall göra. UKK beslutade att säga nej till klubben när det gäller att använda avtalet.
UKK diskuterade också om det är möjligt för en svensk rasklubb att teckna avtal gällande avelsregler med en
utländsk rasklubb på det sätt som Broholmerföreningen gjort. Kommittén beslöt därför att vidarebefordra
ärendet gällande detta till Föreningskommittén.
Skrivelse från medlem gällande omhändertagande av hundar, samt annan medlems agerande i fallet. UKK
beslöt att bordlägga ärendet i väntan på kennelkonsulentbesök.
Fråga från Juridiska avdelningen gällande uppfödares rätt att ha ”fri prövningsrätt ” då denna mottagit
handpenning för valp. UKK uttalade sig att detta är inte är förenligt med svensk köplagstiftning.
Skrivelse från medlem angående att SKK bör ta fram ett köpeavtal gällande försäljning av hund mellan
privatpersoner eftersom dagens köpeavtal endast skall användas av SKKs uppfödare. UKK uttalade sig att
vid köp mellan privatpersoner räcker det med att använda sig av ett helt vanligt kvitto, detta kan införskaffas
på till exempel en bokhandel.
Brev från uppfödare som inte fått sin kull uppförd på rasklubbens valphänvisning. UKK uttalade att
rasklubbarnas valphänvisningsbestämmelser äger klubben. Det är upp till den som vill utnyttja tjänsten att i
god tillse att eventuella krav är uppfyllda. Klubbens regler bryter inte mot SKKs bestämmelser.
För kommitténs kännedom fanns beslut från Länsstyrelsen i Skåne län om att förelägga uppfödare av rasen
Shar pei med vissa restrektioner gällande avel. Uppfödarna av rasen skall ingå i SKKs ”hälsoprojekt för Shar
pei”.

§ 120 Nästa möte
6 december på Rissnegård, Spånga

§ 121 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.

§ 122 Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat.
Vid protokollet:

Åsa Blomqvist

Justeras:

Per-Inge Johansson

Margareta Sundqvist

Ordförande

…………………………………….

Ledamot

……………………………………

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

