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2014-11-26 
§ 97-118 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och 
kennelkonsulentkommitté onsdag 2014-11-26 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (per telefon), Ulla Eckerberg 
(mötesordförande), Ann-Charlotte Hillberger samt Monika Åkesson (per telefon). 
 
Meddelat förhinder: 
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, Åsa Magnusson Juberget 
 
 
Adjungerade: 
-Agneta Lönn, Helena Sirén, Petra Waleij, journalistisk bevakning Åsa Lindholm, Kjell 
Svensson § 103 
 
 
Protokoll 
-Åsa Blomqvist 
 
 
 
 

§ 97 Sammanträdet öppnas 

Ulla Eckerberg hälsade de närvarande välkomna och meddelade att kommitténs 
ordförande Annica Uppström samt Monika Åkesson på grund av inställda flyg inte 
fysiskt kunde vara på plats, utan närvarade via telefon. Mötet valde Ulla Eckerberg till 
mötesordförande som därefter förklarade mötet öppnat. 
 

§ 98 Val av justerare 

Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 99 Föregående protokoll 

 
§76 Information från SKKs VD/Chefsjurist 
Chefsjuristen har tagit emot synpunkter gällande uttolkningen av Grundreglerna från 
kommittén och justerat i förekommande fall. 
UKKs protokoll nummer 4 2014 lades därmed med ett godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 100 Information från ordföranden 

Resultatrapport 
Resultatrapport för september och oktober 2014 förelåg, lades efter granskning med 
ett godkännande till handlingarna. 
 
Rapport från CS möte  
Ordförande informerade från CS novembermöte, och då särskilt de punkter som berör 
UKK. 
 
 

§ 101 Information från SKKs VD/Chefsjurist 

Agneta Lönn 

Uttolkningen av SKKs grundregler del 3 är klar och kommittén har tagit del av denna, 
uttolkningarna publiceras i Hundsport special samt kommer också läggas ut på SKKs 
hemsida. 

Förslag på vissa ändringar i SKKs Köpeavtal förelåg, kommittén beslutade att ta beslut 
per capsulam gällande detta, ledamöterna meddelar sina åsikter till Agneta Lönn 
senast 3 december.  

Kommittén beslöt att ta upp frågor gällande delägarskap, navelbråck samt försäljning 
på prov på nästkommande möte. 

Det har anställts en ny medarbetare på SKKs Juridiska avdelning, Josefin Rydberg 
kommer att arbeta som sekreterare i SKKs Disciplinnämnd samt i SKKs juridiska 
rådgivning. 

 
 

§ 102 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

 
Byta konsulent 
Skrivelse har inkommit från uppfödare där denna vill byta konsulent, UKK gick igenom 
skrivelsen och beslutade att det inte finns tillräckliga skäl till att byta konsulent.  
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Ny konsulent 
Kennelkonsulent Inger-Louise Nordin rekommenderar att eleven Carina Rönn, Dalarnas 
län, auktoriseras. 
UKK beslutade att auktorisera Carina och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten. 
 
Vilande konsulent 
Ulla-Britt Norgren Västernorrlands län, har begärt att få vara vilande kennelkonsulent 
under ett år.  
UKK beslutade att bevilja Ulla-Britt att vara vilande till januari 2016. 
 
Telefonersättning 
SKKs administrative chef Jerry Mankowski har i skrivelse bett UKK om vägledning i 
fråga om kennelkonsulenternas telefonersättning. Varje år får SKKs kennelkonsulenter 
ersättning för de telefonsamtal de i samband med sitt uppdrag, skattemässigt är dock 
upplägget svårt. Kommittén diskuterade saken ingående, kommittén anser att 
konsulenternas arbete samt de nya riktlinjerna är viktiga, dessa riktlinjer innebär bland 
annat att konsulenterna fått en ökad telefon och planeringstid. Beslut togs att SKK bör 
göra det som är möjligt för att telefonersättningen ska vara oförändrad så långt det 
bara är möjligt. Kommitténs ambition är att ersättningen ska kvarstå på nuvarande 
nivå. 
 
Kurser 
Kommittén beslutade att det under 2015 inte kommer bli någon steg 1 utbildning för 
kennelkonsulenter, däremot kommer det att genomföras en något komprimerad steg 
2 utbildning förslagsvis 2015-03-07 – 2015-03-08.  
 
Regionträffar 
Minnesanteckningar från regionträffar från Sundsvall samt Göteborg förelåg, Helena 
Sirén rapporterade att träffarna fallit väl ut samt att de varit uppskattade enligt den 
feedback som inkommit. 
Kommittén diskuterade möjligheten att anordna en större konferens 2016, dock måste 
de ekonomiska förutsättningarna undersökas först. 
 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
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§ 103 UKKs delegeringsordning 

I UKKs delegeringsordning kan man utläsa: ”I samverkan med UK utveckla digitala 
kurser där så är lämpligt inom kommitténs ansvarsområde.” som ett led i detta utsågs 
vid UKK möte 4 2014 Ulla Eckerberg och Monika Åkesson att vara representanter från 
UKK gällande detta, de har gjort en förstudie som UKK uppdrar Ulla Eckerberg att i 
utvalda stycken delge UKs arbetsgrupp i frågan. Ulla Eckerberg kommer även att vara 
UKKs kontaktperson gällande utbildningen. 
Kjell Svensson chef över SKKs Utbildningsavdelning ansluter och informerar om SKKs 
utbildningsavdelning som är i startgroparna för den nya uppfödarutbildningen, både 
UK som UKK har del i utvecklingen som ska baseras på SKK nya bok ”Hunduppfödning i 
teori och praktik”, Kjell redogjorde för det uppstartsarbete som UK gjort och hur det är 
planerat att fortskrida. 
Den enkät som gjordes under förra årets kennelkonsulentträffar gällande SKKs 
grundregel 4:5 ska göras tillgänglig i Breeders corner montern på Stockholm 
hundmässa. De ska också om det är möjligt göras tillgänglig online, information om 
detta kommer i så fall via UKKs nyhetsbrev. 
 
 

§ 104 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

Ann-Charlotte Hillberger 
Närvarade vid Ann-Marie Hammarlunds begravning, Hammarlund satt en period som 
ledamot i UKK. Ann-Charlotte har också fått fråga angående (ögon) diagnoser som 
genererar OK för hänvisning eller inte på SKKs sida Köpahund.se, UKK beslutade att ta 
med frågan på UKK/AK s gemensamma möte i januari 2015. 
 
Petra Waleij 
Rapporterade om att en ny projektledare har tillsats för projektet onlineregistrering, 
projektet rullar på som planerat och ser lovande ut.  
 
 

§ 105 VU ärenden 

VU ärendena redovisades för och fastställdes. 
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§ 106 Uppfödarärenden 

 
U53/14  
Uppfödare som anmälts för att ha sålt hund som inte registrerats, SKK tillskriver 
uppfödaren men trots upprepade påminnelser återkommer inte uppfödaren. UKK 
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs 
grundregler. 
 
U54/14  
Uppfödare som anmäls av fodervärd för att vägra fodertik som enligt anmälaren har en 
akut livmoderinflammation att opereras för detta. Uppfödaren uppger i skrivelse att 
denna inte fått tillgång till journalanteckningar, och av den anledningen inte kunnat ge 
tillåtelse till detta. Fodervärd har tagit tiken till ytterligare en veterinär som 
rekommenderar medicinering, fodervärden har därefter kastrerat tiken på vad UKK 
förstår eget initiativ. Efter genomgång av ärendet kan inte UKK se att uppfödaren 
handlat fel. UKK anser att det kan finnas skäl att ifrågasätta fodervärdens agerande och 
hänvisar därför uppfödaren till allmän domstol för eventuell ekonomisk ersättning för 
uteblivna intäkter. Ärendet lägges därmed till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U55/14  
Uppfödare som UKK i beslut U46/13 övervägde att anmäla till SKKs Disciplinnämnd 
men valde att den gången låta ärendet stanna vid ett påpekande på att SKKs regler i 
fortsättningen ska följas. I det tidigare ärendet hade uppfödaren haft en blandraskull 
uppfödaren har återigen en kull blandrasvalpar. UKK beslutade att anmäla uppfödaren 
till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U56/14 
Uppfödare som fött upp en kull i sin sommarbostad, tre av valparna lämnas vid 9 
veckors ålder kvar ensamma i hundgård vid sommarbostaden och uppfödaren flyttar 
själv till en lägenhet. När kennelkonsulent besöker valparna är inte uppfödaren på 
plats, konsulenten konstaterar att valparna är överlyckliga att någon kommer, de har 
dåligt med vatten, ingen mat och dåligt med förströelse. Valparna var dock i bra 
kondition, sociala och pigga. Dagen därefter besöker konsulenten uppfödarna i deras 
bostad, uppfödaren anger att valparna besöks två ggr/dag. Uppfödaren upplyses av 
konsulenten att arrangemanget är oacceptabelt, dagen efter flyttas valparna till en 
annan uppfödare av samma ras som vänligt nog ställer upp med plats till valparna. 
Konsulenten har därefter fått information om att valparna är sålda. 
I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt 
(SJVFS 2008:5) 2 KAP. 10 § kan man utläsa följande ”Hundvalpar under 4 månader får 
endast lämnas helt ensamma kortare stunder.” Samt att SKK i grundregel 3:6 anger att 
det krävs av varje medlem att: ”se till att valp före försäljning har en miljö som gynnar 
den fysiska och mentala utvecklingen samt en god socialisering med såväl människa 
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som hund.”UKK anser inte att lämna en kull med valpar på detta sätt är att gynna 
varken den fysiska eller mentala utvecklingen hos valparna inte heller kan det anses att 
valparnas socialisering tillgodoses på ett bra sätt. Kennelkonsulenten förmedlar 
kontakt med annan uppfödare av samma ras boende i närområdet och dagen efter 
flyttas valparna till denna uppfödare. Valparna har därefter funnit nya hem. UKK 
övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men eftersom uppfödaren 
löste situationen snabbt efter det att han blivit uppmärksammad på detta beslutade 
UKK att den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler 
fortsättningsvis ska följas.  
 
U57/14  
Uppfödare som sålt valp ur kull som inte är registrerad, inget köpeavtal är upprättat. 
Uppfödaren svarar att kullen tillkom genom en tjuvparning och att avelsdjuren numera 
är sålda, någon förklaring till att köpeavtal saknas görs inte. Uppfödaren anger att 
köparen var medveten om att hunden inte skulle registreras. Efter genomgång av 
ärendet uttalade UKK att man som medlem i SKK ska registrera de kullar man föder 
upp UKK beslutade därför att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U58/14 
Uppfödare som tagit tillbaka såld hund, uppfödaren har kryssat i ”Ja” för återköp men 
inte betalt tillbaka köpeskillingen enligt avtalet. Uppfödaren förklarar i svarsskrivelse 
att då denna varit sjuk och ekonomin varit ansträngd så har hon inte haft möjlighet att 
återbetala köpeskillingen. Uppfödaren lämnar som förslag att hon kan betala via 
avbetalningar. UKK konstaterar att uppfödaren har en skyldighet enligt SKKs 
grundregel 4:7 ”att efter bästa förmåga uppfylla de förpliktelser mot köpare och 
fodervärdar som följer av de avtal som anvisas av SKK”. Det innebär att uppfödaren ska 
återbetala begärd del av köpeskillingen. Det framkommer av ärendet att uppfödaren 
kan ha svårt att återbetala hela summan på en gång och att en avbetalningsplan kan 
vara en väg att gå, dock får inte summan vara för låg, UKK anser att summan inte bör 
vara lägre än 400kr/månad. 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. Samt att uppfödaren senast 2014-12-29 
ska inkomma till SKK med en avbetalningsplan eller med information om hur ärendet 
löst sig.  
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad 
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U59/14  
Uppfödare som anmälts av rasklubb för att ha kringgått SKKs beslut. Uppfödaren har 
skickat in dispensansökningar om att få två hundar inmönstrade, dessa hundar är 
stamboksförda i ett icke FCI godkänt register, SKK avslog inmönstring av hundarna. 
Uppfödaren inregistrerade då hundarna i Dansk kennel klub och med de danska 
registreringshandlingarna gjordes därefter en importregistreringsansökan för 
hundarna. Hundarna omregistrerades i SKK, detta uppmärksammades av rasklubben 
som skickade in anmälan till UKK. Under denna tid har kenneln bytt innehavare, der är 
numera uppfödarens sambo som är innehavare av kennelnamnet. I svarsskrivelse 
anger uppfödaren att en tid efter det att hundarnas inmönstring avslogs blev de 
kontaktade av en person i Danmark som kunde inmönstra hundarna där. Uppfödaren 
anser sig också blivit smutskastad av vissa personer. Efter genomgång av ärendet anser 
UKK att uppfödarens handlingar har resulterat i att SKKs beslut kringgåtts, gällande 
den av uppfödaren angivna smutskastningen så gör inte UKK någon bedömning av det 
eftersom uppfödaren redan anmält detta till SKKs Disciplinnämnd. UKK beslutade att 
anmäla de båda uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs 
grundregler. 
 
U60/14  
Hanhundsägare som UKK i tidigare ärende (R18/14) beslutat ska erlägga skälig 
ersättning till den som tagit hand om en kull åt denne. Den som tagit hand om kullen 
anser att hanhundsägaren inte erbjudit en skälig ersättning.  UKK meddelade i det 
tidigare ärendet att parterna hänvisas till allmän domstol vid tvist om ersättning, UKK 
anser inte att den inkomna skrivelsen ändrar detta beslut. Ärendet lägges därefter till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U61/14 
Uppfödare som anmäls av blivande köpare för att uppfödaren ville leverera en valp 
innan 8 veckors ålder. Uppfödaren tillbakavisar detta i svarsskrivelse och anger 
att datumet som diskuterades som leveransdatum hade skrivits av misstag. Köpet av 
valpen blev aldrig av. UKK anser inte att uppfödaren har begått någon förseelse mot 
SKKs regler eller mot lagstiftning, ärendet lägges därmed till handlingarna utan vidare 
åtgärd. 
 
U62/14 
Uppfödare som anmäls av fodervärd för att inte ha återlämnat fodervärdshund i tid, 
uppfödaren anger att denna anser att fodervärden inte sköter hunden som den ska 
och vill därför häva avtalet (stämningsansökan är inlämnad till tingsrätt). Efter 
genomgång av ärendet vill UKK påtala att SKKs Fodervärdsavtal anger ” 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 
återfå hunden. UKK övervägde att anmäla överlåtaren till SKKs Disciplinnämnd men 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHVra3xneDo2MjU2MTc0NmVkNGI5MGFj
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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 19 december 2014 
underförutsättning att inget domstolsbeslut föreligger som säger annat. 
Punkten förklarades omedelbart justerad 
 
 

§ 107 Leder 

 

Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
ED 1/14 
Wachtelhund 
Uppfödare som trots upprepade förfrågningar inte svarar SKK varför ED undersökning 
gjorts efter parning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. 
 
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
HD59-69/14 
American staffordshire terrier, Norsk älghund grå, American staffordshire terrier, 
Wachtelhund, Labrador retriever, Karelisk björnhund, Tysk schäferhund, Wachtelhund, 
Jämthund, Gordonsetter, Gordonsetter, Landseer 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
HD70-71/14 
Nova scotia dock tolling retriever, Dansk-Svensk gårdshund 
Uppfödaren har missuppfattat 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. 
 
HD72-74/14 
Finsk lapphund, Australian Shepherd, Collie långhårig  
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. 
 
 



  
SKK/UKK nr 5-2014 
2014-11-26 

Sida 9/18 

 
 

 
Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning. 
 
P21-23/14 
Chihuauha, Chihuauha, Chihuauha 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
P24-25/14 
Chihuahua, Chihuahua 
Uppfödaren har missuppfattat 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. 
 
P26/14 
Chihuahua 
Uppfödare som parat tik innan patellaundersökning är gjord, uppfödaren har inte trots 
upprepade påminnelser svarat SKK. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
P27/14 
Bichon frisé 
Uppfödare som parat med utländsk hane, uppfödaren hade muntligen fått information 
om att ”allt skulle vara i sin ordning”. UKK vill påtala att det är av yttersta vikt att man 
själv som tikägare undersöker om hanhunden har de intyg som krävs för registrering 
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. 
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§ 108 Grundregelärenden 
 
Tik under 18 mån vid parning 
G97-102/14 
Slovensky kopov, Chinese crested dog, Phalène, Border collie, Chihuahua, Bichon 
havanais 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G103-105/14 
West highland white terrier, Pomeranian, Jämthund 
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. 
 
G106/14 
Chihuahua 
Hanhundsägare tillika uppfödare som lånat ut sin hanhund till att para en tik vid ca 10 
månaders ålder, tiken saknade av naturliga skäl patellaundersökning. En månad senare 
parade hanen ännu en tik som inte var patellaundersökt innan parning. 
Hanhundsägaren har inte svarat SKK. Tikägaren har behandlats i tidigare ärende. UKK 
beslutade att anmäla hanhundsägaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av 
SKKs grundregler. 
 
G107/14 
Fransk bulldog 
Tik som blivit tjuvparad. UKK uttalade att det är mycket viktigt att man håller noggrann 
koll på sina tikar, i detta fall är tiken mycket ung. 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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Täta kullar 
G108/14-110/14 
Tax, Collie långhårig, Jack russel terrier 
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. 
 
G111/14 
Shetland sheepdog 
Tik tjuvparad. Uppfödaren har i tidigare ärende G68/14 fått en tik tjuvparad 
resulterande i att tiken fått kullar tätt. I det ärendet meddelade UKK att upprepad 
förseelse medför disciplinär prövning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
G112/14 
Pudel 
Tikägaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
tikägaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Tik över 7 år inte veterinärbesiktigad  
G113/14 
Eurasier 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G114/14 
Norsk älghund grå 
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. 
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G115-117/14 
Pudel, Flatcoated retriever, Lapsk vallhund 
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 tik över 7 år 
G118/14 
Finsk lapphund 
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. 
 
G119/14 
Finsk spets 
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. 
 
Tik över 7 år utan tidigare kull 
G120/14 
Rhodesian ridgeback 
Tik som paras efter 7 års ålder utan tidigare SKK registrerad kull, uppfödare anger att 
tiken blivit tjuvparad och fått en dödfödd kull två år tidigare. UKK vill påtala att i och 
med att tikens tidigare kull inte var SKK registrerad måste uppfödaren först ansöka om 
dispens och få den godkänd innan en sådan här parning görs. 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. 
 
 
 
 
 



  
SKK/UKK nr 5-2014 
2014-11-26 

Sida 13/18 

 
 

 
§ 109 Ögonärenden 

 

Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
Ö28-32/14 
Border collie, Shar pei, Border collie, Papillon, Norrbottenspets 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
Ö33/14 
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. 
 
Ö34-38/14 
Border collie, Border collie, Border collie, Papillon, 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. 
 
Ö39/14 
Portugisisk vattenhund 
Tik som enligt det datum som angetts på registreringsansökan skulle ha ögonlysts efter 
parning. Uppfödaren anger i skrivelse att denna har skrivit fel parningsdatum och att 
korrekt datum för parningen är efter ögonlysning. UKK granskade uppfödarens svar 
och förde en diskussion angående uppfödarens korrigerade datum. Kommittén anser 
inte att datumen går ihop med det nya angivna parningsdatumet, datum för 
veterinärbesök dag 53 och angivet valpningsdatum. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att uppmana 
uppfödaren om att fortsättningsvis vara noggrann med att ange rätt datum samt att 
följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
 

§ 110 Hjärtärenden 

Inga inkomna 
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§ 111 Registreringsärenden 

R43/14 
Chihuahua 
Uppfödare som inkommit med en registreringsanmälan för kull äldre än 5 månader, 
anledningen till att kullen inte registrerats tidigare är att ägarregistrering från Norge 
kommit bort. Kullen är registrerad, UKK noterade informationen och lade ärendet till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
R44/14 
Bichon havanais 
Uppfödare som parat med importerad hane som ägs av en svensk person, enligt SKKs 
registreringsregler måste en sådan hanhund omregistreras i SKK innan avkomma efter 
den kan registreras. Trots upprepade påminnelser har uppfödaren inte åtgärdat detta 
eller inkommit med förklaring. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.  
 
R45/14  
Wachtelhund 
Person som inte hämtat ut stamtavlor på registrerad kull trots påminnelser, 
medlemmen meddelade UKK vid skickat brev att handlingarna skulle hämtas ut, SKK 
skickade ut stamtavlorna för en tredje gång men inte heller denna gång löstes de ut. 
Personen ansökte om medlemskap i samband med registrering av kullen, men inte 
heller detta har betalats. UKK beslutade att lägga ärendet till handlingarna utan vidare 
åtgärd. 
 
R46/14 UTGÅR 
 
R47/14 
Cavalier King Charles Spaniel 
Uppfödare som skickar in registreringsansökan för kull, kullen består bland annat av 
valpar av färg som föräldrarna genetiskt sett inte kan ge. SKK uppmanar därför 
uppfödaren att DNA testa valparna och resultatet visar att kullen är efter en annan 
hane, denna hane har blåsljud på hjärtat vilket innebär att kullen per automatik 
försätts med avelsspärr. Uppfödaren har i tidigare ärende (R20/12) gjort samma sak, 
UKK beslutade vid det tillfället att tillåta registrering av kullen samt att godta den 
inkomna förklaringen. UKK uppmanade då också uppfödaren att fortsättningsvis hålla 
sig ajour med och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. Uppfödaren har också av SKKs Disciplinnämnd tilldelats registreringsförbud 
2010-2011 på grund av att ha parat innan hjärtundersökning. 
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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R48/14 
Bullterrier 
Ärende där det finns tveksamheter gällande importerad hunds vaccinationer och 
födelsedatum, hunden är omregistrerad i SKK. UKK förde en allmän diskussion gällande 
hur SKKs ska agera när det finns tydliga tveksamheter eller rena brister i de 
införselpapper eller stamtavlor som skickas in. UKK beslutade att uppdra Petra Waleij 
att ta fram underlag till nästa möte hur SKK gör i dag gällande dessa ärenden.   
 
R49/14 
Chinese crested dog 
Medlem som registrerat kull (G92/14) nu löses inte stamtavlorna ut trots ett flertal 
påminnelser. UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. 
 
R50/14 
Basenji 
Uppfödare som ansöker om dispens att få SKK registrera kull som ska födas i Tyskland 
efter delägd tik. Anledningen är att tiken inte uppfyller registreringskraven i Tyskland. 
Efter genomgång av ärendet beslutade UKK att inte bevilja dispens, kommittén ser 
inga problem i att uppfödaren låter tiken valpa sin kull i Sverige och sedan själv 
registrera kullen i SKK. 
 
R51/14  
Chihuahua 
Medlem som skickat in registreringsansökan på kull efter föräldrar som inte är patella 
undersökta, hanen har inte känd testikelstatus. Medlemmen har trots upprepade 
påminnelser inte gjort undersökningarna. UKK beslutade att anmäla medlemmen till 
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.  
 
R52/14  
Japanese chin 
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera tre kullar äldre än 5 månader, 
anledningen till att kullarna inte blivit registrerade tidigare var att uppfödaren haft 
personliga problem. UKK beslutade att tillåta registrering av kullarna under 
förutsättning att uppfödaren skickar in korrekt ifyllda registreringsansökningar. 
 
R53/14 
Norsk älghund grå 
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera kull äldre än 5 månader, 
anledningen till att kullen inte blivit registrerad tidigare var att uppfödaren inte visste 
att tiken skulle omregistreras i SKK och att detta skulle då ha tagit tid. UKK beslutade 
att tillåta registrering av kullen och samtidigt påtala att tikens omregistrering hos SKK 
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tog en (1) dag och att enbart detta inte kunde vara det som gjorde att det tog tid för 
uppfödaren att registrera kullen. 
 
R54/14  
Belgisk vallhund, tervueren 
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera kull äldre än 5 månader. Kullen 
tillkom via tjuvparning, tikens MH och ledröntgen har därför gjorts efter parning, av 
olika personliga anledningar har registreringsansökan därefter dröjt. UKK beslutade att 
tillåta registrering av kullen. 
 
R55/14  
Samojed 
Medlem som ansöker om dispens att få registrera kull äldre än 5 månader. 
Anledningen till att kullen inte blivit registrerad tidigare var att medlemmen behöll 
valparna i kullen själv men måste nu av personliga orsaker sälja hundarna. UKK 
beslutade att tillåta registrering av kullen under förutsättning att medlemmen skickar 
in en korrekt ifylld registreringsansökning. 
 
R56/14  
Fransk bulldogg 
Medlem som inte löser ut importregistreringsstamtavla, hunden är omregistrerad i SKK 
2014-09-09,så snart som 2014-09-30 får SKK in ägarbytespapper på hunden. UKK 
beslutade att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs 
grundregler. Medlemmen beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
R57/14  
Chihuahua 
Medlem som skickat in registreringsansökan på kull efter föräldrar som inte är patella 
undersökta, hanen har inte känd testikel status. Medlemmen har inte trots upprepade 
påminnelser inkommit med intygen. UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
R58/14  
Labrador retriever 
Uppfödare som inkommit med registreringsansökan för kull, uppfödaren har sedan 
tidigare genom beslut från länsstyrelsen fått tillåtelse om att endast föda upp två 
kullar/år, uppfödaren har dock 2014 registrerat tre kullar förutom den nu inskickade. 
Uppfödaren är anmäld till SKKs Disciplinnämnd för bland annat dålig hundhållning, vid 
UKKs mötestillfälle finns inget beslut från Disciplinnämnden. SKKs 
registreringsavdelning har avslagit registreringen av kullen. Uppfödaren anger i 
skrivelse till SKK att denna fött upp kullen på annan adress men att kullen nu befinner 
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sig på adressen med inskränkningen till två kullar. UKK beslutade att inte tillåta 
registrering av kullen. 
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad 
 
 

§ 112 Bordlagda ärenden 

U40/14  
Uppfödare som enligt fodervärd gått med på att fodervärden köper ut foderhunden, 
fodervärden har enligt skrivelsen betalat hunden men uppfödaren har inte gjort något 
ägarbyte. Varken fodervärden eller SKK har lyckats nå uppfödaren, uppfödaren är 
sedan maj 2014 inte medlem i SKK organisationen. UKK kan inte, då uppfödaren inte är 
medlem i SKK organisationen, vidta några åtgärder. Dock ansåg kommittén att om 
fodervärden kan skicka in bevis på utförd betalning så kan ägarbyte på hunden utföras. 
Ärendet bordlades i väntan på ytterligare information från fodervärden. 
Köparen har inkommit med bevis på betalning och ägarbyte har därefter utförts. 
Ärendet lägges till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
R31/14 
Chihuahua 
Ärende där hanhundsägaren inte vill göra patella- samt testikelundersökning då denna 
numera anser att tikägaren är oseriös. UKK uttalade att för att kunna ta beslut i 
ärendet behöver uppfödaren skicka in registreringsansökan för kullen. 
Registreringsansökan är nu inskickad men hanhundsägaren gör inte undersökningarna 
på hanhunden trots att denna meddelat att detta skulle ske. 
UKK beslutade att anmäla hanhundsägaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av 
SKKs grundregler.  
 
 

§ 113 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

 
UKK noterade information gällande Disciplinnämndens beslut. 
 
 

§ 114. Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag  

Förelåg protokollsutdrag från UK 4 2014 §66 och 67, kommittén noterade detta och 
hänvisar till § 103 där kommittén fått ytterligare information från Kjell Svensson. 

 
 

§114 UKKs nyhetsbrev 

Kommittén beslutande om vad som ska tas med i nästa nyhetsbrev. 
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§ 115 Övriga ärenden 

 

Skrivelse SVEKK. Skrivelsen noterades för kommitténs kännedom och lades till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 

 
 

§ 116 

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 Funktionär. UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband 
med justerat protokoll. 
 
 

§ 117 Nästa möte 

Nästa möte 24-25 januari, Thoresta herrgård  
 
 

§ 118 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade Ulla Eckerberg för ett utmärkt arbete som dagens 
mötesordförande. Alla önskades en God Jul och tackades för ett mycket gott 
samarbete under 2014. Därefter förklarade mötesordförande dagens sammanträde 
avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Åsa Blomqvist 
 
 
 
 
Justeras: 
Annica Uppström   Ann-Charlotte Hillberger 
Ordförande    Ledamot 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


