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SKK/UKK nr 5 2015
2015-11-25
§ 95-119

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK onsdag 25 november 2015.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, Ulla Eckerberg, samt Monika Åkesson

Adjungerade:
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm, UKKs
blivande ordförande Agneta Ståhle
Meddelat förhinder: Åsa Magnusson Juberget

Protokoll
-Åsa Blomqvist

§ 95 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna till årets femte möte, ett speciellt välkomnande
riktades till Agneta Ståhle som efter årsskiftet kommer att ta över ordförandeposten i
UKK, Agneta presenterade sig kort och mötet förklarades därefter öppnat.

§ 96 Val av justerare
Monika Åkesson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 97 Föregående protokoll
U32/15
Uppfödaren har efter UKKs möte 4 2015 inkommit med ett förtydligande. UKK tog del
av förtydligande och beslutade därefter att starkt uppmana uppfödaren att hädanefter
vara noggrann om en liknande situation skulle uppkomma att informera köparen om
att det inte är uppfödaren som säljer hunden utan att det endast är kontakten som
förmedlas. UKK beslutade även att dra anmälan till SKKs Disciplinnämnd. Ärendet lades
därmed till handlingarna utan vidare åtgärd.
U37/15
Ärende gällande fodertik som enligt beslut i UKK skulle återlämnas inom en viss tid,
överlåtaren och fodervärd har gjort en överenskommelse gällande annat datum för
detta. UKK beslutade att då parterna är överens om annat datum anpassa ärendet
efter detta, och UKK förutsätter att överenskommelsen efterlevs.
P14/15
UKK har nu fått in svarsskrivelse från uppfödaren, efter genomgång av skrivelsen
beslutade UKK att anmälan till SKKs Disciplinnämnd ska kvarstå.
UKKs protokoll nummer 4 2015 lades därefter med ett godkännande till handlingarna.

§ 98 Information från ordföranden
Annica Uppström lämnade ett kort referat om vad som beslutats på årets
kennelfullmäktige, KF. Bland annat kommer det att startas en ny kommitté som har
hand om medlemsfrågor. SKKs Centralstyrelse, på uppdrag av KF 2013, föreslog till
årets KF en förändring av fodervärdsavtalet med lydelsen att fodervärdsavtal kan gälla
till tik/hane har fyllt sju år. Avtalet kan dock gälla i högst 5 år. KF godkände CS förslag.
Annica lämnade också ett referat från det senaste CS mötet. Ett UKK ärende hade
överklagats till CS, CS avslog överklagan och fastställde UKKs beslut. Den nya
uppfödarutbildningen diskuterades och det beslutades vid mötet att efter 2017 ska
endast den nya utbildningen arrangeras med centralt utbildade handledare. UKKs
ansvar för Köpahund.se övergår till SKKs Arbetsgrupp för
rashundar/medlemsrekrytering.
Annica visade statistik för UKKs ärenden 2008-2015, kommittén kommenterade att det
inte går att se några klara tendenser till nedgång i ärenden förutom i ett strålande
stycke - nämligen patellaärenden. Patellaärendemängden har stadigt sjunkit från topp
året 2010 med 83 ärenden till årets 20 ärenden. Kommittén tackade för

SKK/UKK nr 5 2015
2015-11-25
Sida 3/24

sammanställningen och beslöt att uppdra sekreteraren att göra en undersökning
gällande användandet av unga respektive gamla tikar i aveln.
Kommittén beslutade att det ska produceras artiklar gällande de vanligaste misstag
som görs gällande hundavel. Dessa artiklar ska finnas tillgängliga för SKKs klubbar för
publicering i klubbtidningar och hemsidor.
Resultatrapport
Resultatrapport för oktober, rapporten lades efter granskning med ett godkännande
till handlingarna.

§ 99 Information från VD/chefsjuristen
Ulf Uddman
Informerade om att SKK samt Hästnäringens nationella stiftelse fått avslag på det
förslag som skickats gällande att få tillstånd ändring av konsumentköplagen gällande
försäljning av djur, saken arbetas dock vidare på från SKKs sida.
Agneta Lönn
Informerade om ett aktuellt ärende av intresse för SKK som i dagarna avgörs i domstol
gällande dolda fel.
UKK beslutade att sista dagen att använda sig av ”Köpeavtal för hund” samt Köpeavtal
med bibehållen avelsrätt för hund” tryckta innan april 2015 är 1 juli 2016.
SKKs fodervärdsavtal med ändringen beslutad av KF kommer att finnas tillgängligt
under våren 2016.

§100 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Avauktorisation
Kennelkonsulenterna Kjell Åke Lifhjelm, Ylva Samuelsson, Bertil Samuelsson samt Inger
Louise Nordin har alla meddelat att de att på egen begäran önskar avauktoriseras som
kennelkonsulenter.
UKK beklagade besluten, tackade Kjell Åke, Ylva, Bertil och Inger Louise för deras
nedlagda arbete genom åren och överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet.
Regionträffar
Fyra av årets fem regionträffar har hunnit avverkas. Vid träffarna har bland annat de
nya regler och riktlinjer för SKKs kennelkonsulenter gåtts igenom. Dessa gäller från 1
januari 2016.
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Annons
Det har visats ett stort intresse gällande annons där SKK eftersökt nya
kennelkonsulenter.
Gällande skrivelse
På möte 4 2015 beslutade UKK att tillskriva en av SKKs konsulenter gällande dennas
skrivning på Facebook. Efter genomgång av ärendet samt konsulentens svar anser UKK
att det är olämpligt som förtroendevald att agera på sättet konsulenten gjort. UKK
beslutade att tilldela konsulenten en erinran.
Plattform
Den webbaserade plattform –Ping pong som utarbetats för konsulenterna är i stora
delar klar, plattformen är menad att bli ett verktyg både i informations- som till
utbildningssyfte för konsulenterna. Förhoppningen är att det ska bli lätt för
konsulenterna att bland annat hitta information samt svar på vanliga frågor gällande
allt som är relevant för en kennelkonsulent. UKK tackade Helena Sirén för all
information samt för arbetet med att ta fram plattformen.

§ 101 Information från sekreteraren
Sekreteraren informerade att det från och med 12 januari 2016 kommer att komma 13
nya raser inom skattningen av HD samt ED, så kallat index.
För kommitténs kännedom har det gjorts en komplettering till den redan existerande
DN anmälan i ärende G33/15.

§ 102 UKKs delegeringsordning
Förelåg UKKs nya delegeringsordning för tiden 2016-2017, UKK noterar detta samt
lämnar förslag till en liten justering i texten inför nästa gång delegeringsordningen
justeras.

§ 103 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Gunilla Skoglund
Har deltagit vid regionträffen i Örebro vilket var mycket trevligt.
Ulla Eckerberg
Har deltagit vid regionträffen i Växjö, träffen var lyckad med aktiva konsulenter.
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Ann-Charlotte Hillberger
Deltog vid regionträffen i Luleå som också var lyckad med många bra diskussioner,
Ann-Charlotte samt Annica Uppström deltog även i regionträffen i Sundsvall också
denna var både trevlig och lyckad. Ann-Charlotte har blivit tillfrågan om hon vill sitta
kvar som SKKs representant i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, vilket
hon accepterat.
Anna Kihlgren Ackenäs
Både Helena Sirén som Åsa Lindholm har följt med på besök hos uppfödare under
hösten, besöken har varit mycket intressanta.
Åsa Lindholm
Har i syfte att skriva en artikel i Hundsport Special då hon följt med några
kennelkonsulenter på besök, något som både var intressant och också väldigt trevligt
att på nära håll se konsulenternas arbete.
Helena Sirén
Informerade om att hon deltagit på handledarutbildningen inför den nya
uppfödarutbildningen. Helena lämnade även information från länsstyrelsen i Skåne
gällande det andningsprojekt som länsstyrelsen gjort i länet. Helena och Karin Drotz
kommer att närvara vid länsstyrelsens möte i början av december, där de kommer att
presentera vad projektet har gett.
Petra Waleij
Informerade om att det tagits in en ny ras i SKK nämligen Estnisk stövare.

§ 104 VU ärenden
VU ärendena redovisades för och fastställdes.

§ 105 Uppfödarärenden
U38/15
Ärende från UKK möte nr 4 2015. SKK har blivit kontaktad av köparen i aktuellt ärende
att någon återbetalning från uppfödaren inte skett trots att uppfödaren intygat via
skrivelse att så skulle ske under augusti månad. UKK förutsatte vid mötet att detta
också skulle ske. Uppfödaren har trots påminnelse inte svarat SKK om varför
återbetalningen inte skett. 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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U39/15
Ärendet utgår
U40/15
Uppfödare som anmäls av annan uppfödare för att ha sålt en tik för halva valppriset
samt tecknat sig för rätten att ta två kullar på tiken utan att upprätta avtal, säljaren har
därefter tagit tillbaka hunden. Efter genomgång av ärendet vill UKK betona att det
enligt SKKs grundregler i många år varit krav på SKKs uppfödare att teckna skriftliga
avtal. Det är överlåtarens plikt att tillse att skriftligt avtal upprättas. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U41/15
Uppfödare som återtagit en fodertik utan att fodervärden gått med på detta.
Uppfödaren menar att fodervärden brutit mot avtalet. Efter genomgång av ärendet vill
UKK upplysa om vad man har för möjligheter som uppfödare att ta tillbaka en
foderhund: På fodervärdsavtalets baksida kan man utläsa: ”Överlåtaren äger rätt att
häva avtalet och utan ersättning återfå tiken om det kan påvisas att fodervärden
handlar i strid med detta avtal, vilket sker i allmän domstol.
Detta innebär att det är ett brott mot avtalet att på eget bevåg utan fodervärdens
tillåtelse återta tiken oavsett hur välgrundat man än som överlåtare anser att ett
återtagande är. Anser man som överlåtare att fodervärden brutit mot avtalet och om
man inte är överens om ett återtagande så är det till allmän domstol man ska vända
sig. Inget domstolsbeslut har inkommit som visar att överlåtaren har rätt enligt
gällande avtal att återta hunden. 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 23
december 2015, under förutsättning att inget domstolsbeslut föreligger som anger
annat.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
U42/15
Uppfödare som fått en korthårschihuahuavalpkull efter två långhårsföräldrar, enligt
SKKs kunskap om de gener som ger korthårspäls på chihuahuor så kan inte två
långhårsföräldrar ge korthårig avkomma. SKK begär därför att valparna samt föräldrar
ska DNA testas för att utröna släktskap. Något fullständigt test har dock inte kunnat
göras då tiken enligt uppfödaren sprungit bort. Uppfödaren nämner även att tiken kan
ha blivit tjuvparad. Uppfödaren medges dispens att sälja kullen oregistrerad. 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 2015
2015-11-25
Sida 7/24

U43/15
Medlemmar som tagit en kull efter en hane med navelbråck. Hanens uppfödare anser
att detta strider mot SKKs regelverk. De båda parterna hänvisar till att rasen är
numerärt liten och att det därför är försvarbart kontra inte försvarbart att använda en
sådan hane i avel. Efter ingående diskussion beslutade UKK att överlåta ärendet till
SKKs Avelskommitté för vidare bedömning då det i detta fall är frågan om en numerärt
liten ras.
U44/15
Uppfödare som anmäls av två andra uppfödare för att inte tecknat avtal samt för att
ha lurat dem på pengar. Efter UKKs genomgång av det mycket stora ärendet
framkommer det att den anmälda uppfödaren inte tecknat avtal på en del hundar. UKK
uppmanar uppfödaren att utan dröjsmål teckna avtal på de eventuella hundar som
inte har avtal samt att i fortsättningen alltid teckna skriftliga SKK avtal på de
överenskommelser som görs. Under ärendets handläggning har uppfödarna till viss del
förlikat. 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. Gällande eventuella ekonomiska krav mellan parterna
hänvisar UKK till allmän domstol.
U45/15
Uppfödare som enligt anmälaren inte återbetalar handpenning som utlovat. SKK
tillskriver uppfödaren men trots påminnelse inkommer inget svar till SKK. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
U46/15
Uppfödare som tagit emot handpenning samt ersättning för hållande av en specifik
valp åt en utländsk uppfödare. Enligt den utländske uppfödaren dog den valp som
uppfödaren sparat till sig själv och då ville uppfödaren inte längre sälja valpen som var
menad för den utländske uppfödaren. UKK vill härmed påpeka att om man som
uppfödare tagit mot handpenning på en specifik valp och förutsättningarna är som i
detta fall så kan man inte vägra leverans av valpen. Enligt uppfödaren har de två nu
kommit överens om annan ersättning. UKK har även via mejl efter mötets hållande fått
bekräftelse från den utländske uppfödaren att detta stämmer. UKK lade därmed
ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
U47/15
Medlem som överlåtit försäljning av egen uppfödd kull till en annan person.
Medlemmen har inte gått att få tag på, varken via besök av kennelkonsulent eller
kennelkonsulentsekretariatet har fått någon respons från medlemmen. UKK beslutade
att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
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U48/15
Uppfödare som skickat hem fodervärdstik då tikens valpkull var ca 1 vecka gammal,
SKK har inte fått någon dispensansökan gällande detta. Uppfödaren har så nyligen som
2014 haft ett liknande ärende (U16/14) och UKK uppmanade då uppfödaren att
fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande regler eftersom upprepad
förseelse medför disciplinär prövning. Det är därför med stor förvåning UKK ser att
uppfödaren återigen bryter både mot SKKs regler som mot svensk djurskyddslag. UKK
anser att det är mycket allvarligt att skilja valpar från tiken. Att det dessutom sker vid
en så låg ålder som vid 1 vecka är än mer anmärkningsvärt. Att uppfödaren hade
kunskap om regelverket kan inte betvivlas. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U49/15
Uppfödare som anmälts av rasklubb för misstanke om att en kull registrerats efter
felaktig far. SKK begär att DNA test ska utföras på samtliga valpar i kullen men trots
upprepade påminnelser har inget hörts från uppfödaren. Kullen har spärrats i SKKs
register i väntan på klargörande gällande härstamning. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U50/15
Medlem som är sammanboende med en av delägarna i en kennel som har
registreringsförbud, medlemmen skickar in en registreringsansökan för en kull. Vid
kennelkonsulentbesök framkommer det att det finns brister gällande tikens tillgång till
kullen samt att tiken enligt medlemmens egen utsaga tillhör kenneln med
registreringsförbud. UKK noterar att hanhunden som använts till kullen ägs av den
andra delägarens man. Denna delägare säger sig inte ha något med kullen att göra.
Den delägaren ansöker också om dispens att få träda ur kennelnamnet under
påföljdstiden. Dispensansökan avhandlas under annan punkt som på grund av tidsbrist
bordläggs till nästkommande möte. UKK beslutade att anmäla uppfödarna till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U51/15
Uppfödare som satt ut en tik över 5 år på köpeavtal med bibehållen avelsrätt. Köparen
ställer sig undrande över om detta är korrekt. Efter genomgång av ärendet konstaterar
UKK att avtalet är tydligt gällande åldern, tiken tillfaller köparen efter 5 års ålder, detta
oavsett tikens ålder vid avtalstecknandet eller om någon kull hunnit tas. Uppfödaren
skulle använt sig av ett vanligt köpeavtal samt skrivit ett låneavtal vilket gett
uppfödaren rätt att under 1 års tid nyttja tiken i avel för en kull. UKK kan inte se att
uppfödaren har rätt till någon ersättning för förlust av en valpkull samt då tiken i och
med sin ålder har tillfallit köparen. Ärendet lades därmed till handlingarna utan vidare
åtgärd.
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U52/15
Uppfödare som satt ut hund på foder, hunden lämnas av fodervärden för parning och
uppfödaren återlämnar inte hunden därefter. I de konversationer fodervärden och
uppfödaren haft kan man utläsa att uppfödaren inte vill följa avtalet uppfödaren själv
upprättat. Efter genomgång av ärendet vill UKK upplysa om vad man har för
möjligheter som uppfödare att ta tillbaka en foderhund: På fodervärdsavtalets baksida
kan man utläsa: ”Överlåtaren äger rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå
tiken om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal, vilket sker i
allmän domstol.” Detta innebär att det är ett brott mot avtalet att på eget bevåg utan
fodervärdens tillåtelse återta hanen oavsett hur välgrundat man än som överlåtare
anser att ett återtagande är. Anser man som överlåtare att fodervärden brutit mot
avtalet och om man inte är överens om ett återtagande så är det till allmän domstol
man ska vända sig. Inget domstolsbeslut har inkommit som visar att överlåtaren har
rätt enligt gällande avtal att återta hunden. 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 23 december 2015, under förutsättning att inget domstolsbeslut föreligger som
anger annat.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
U53/15
SKK har blivit uppmärksammade på att en uppfödare skulle ha en valpkull till salu trots
att den innehar ett registreringsförbud. I annonsen kan man läsa att valparna ska
registreras i ett annat kennelnamn som är under ansökan, denna ansökan är gjord av
uppfödarens man. Det är uppfödaren som har registreringsförbud som står för
telefonnumret i annonsen. Vid tiden för mötet har ingen valpregistreringsansökan
skickats in. UKK beslutade att inte tillåta registrering av kullen, samt att
kennelkonsulentbesök ska utföras hos uppfödarens man samt att anmäla uppfödaren
med registreringsförbud samt mannen som anges ska registrera kullen till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U54/15
Uppfödare som lämnar ut hund till bekant utan avtal i lite mer än 1 år. Uppfödaren
skriver att de hade ett muntligt avtal att "de får ha honom mot foderkostnad o jag
betalar försäkring samt planerade veterinärkostnader". Uppfödaren planerade även
att använda hunden i avel. Uppfödaren har hämtat hunden från anmälarens trädgård
utan att denne visste om det. Uppfödaren har skickat med veterinärintyg på att
hunden efter återtagande var kraftigt överviktig, hade långa klor samt tovig päls. Efter
genomgång av ärendet konstaterar UKK att hunden hållits under fodervärdslika
former, uppfödaren anger att hunden var tänkt att användas i avel samt att denna
skulle stå för veterinärkostnader. Att hunden var överviktig samt hade långa klor och
tovig päls kan UKK instämma i, dock bör uppfödaren lämna tydliga instruktioner om
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vården av hunden skulle det ändå vara så att fodervärden låter hunden till exempel bli
alltför överviktig måste man kunna kommunicera detta till fodervärden på ett bra sätt.
Om hunden ändå inte sköts kan man i enlighet med avtalet häva detta antingen i
samförstånd eller via allmän domstol. 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
december 2015, under förutsättning att inget domstolsbeslut föreligger som anger
annat.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 106 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
HD52-65/15
Jämthund, Flatcoated retriever, Cocker spaniel, Jämthund, Pudel stor, Labrador
retriever, Jämthund, Border collie, Cane corso, American staffordshire terrier,
Wachtelhund, Jämthund, Flatcoated retriever, Norsk älghund, grå
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
HD66/15
Cane corso
Medlem som tidigare fått en kull där HD röntgen utförts efter parning, nu har
ytterligare en registreringsansökan skickats in där det saknas HD röntgen. Medlemmen
förklarar i brev att båda kullarna tillkom via tjuvparning inom en begränsad tid då
uppfödaren på grund av personliga orsaker inte kunde ha tillräcklig kontroll på
hundarna. UKK påpekade att medlemmen ska vara mer uppmärksam på sina tikars
löpperioder och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. UKK beslutade att godta
den inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

SKK/UKK nr 5 2015
2015-11-25
Sida 11/24

HD67-71/15
Belgisk vallhund/tervueren, Finsk lapphund, Schillerstövare, Samojedhund, Stabyhoun
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.
HD72-73/15
Tysk schäferhund, Norsk älghund, grå
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.
HD74/15
Dogue de bordeaux
Uppfödare som använt tik med HD grad E i avel. SKK tillskriver uppfödaren som i
svarsskrivelse förklarar att denne diskuterat med andra uppfödare samt rasspecialister
gällande att använda tiken i avel samt att efter ha gjort en bedömning av tikens
mentalitet, exteriör och allmän hälsa att ta en kull och därefter utvärdera. Efter
genomgång av ärendet konstaterar UKK att det enligt SKKs Avelskommitténs
policyuttalande inte kan anses förenligt med grundreglernas punkt 2:3 att använda
hund med HD-grad E i avel. Man kan dessutom läsa i rasens RAS-dokument att det
avrådes från avel på djur med HD status sämre än HD grad D. Som uppfödare i SKKorganisationen ska man vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt den rasspecifika
avelstrategin. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
HD75/15
Jämthund
Kull efter hane som inte var HD undersökt innan parning, hanen förolyckas innan detta
kan göras. Kullen har därmed ålagts en automatisk avelsspärr. UKK noterar att det
finns ett svar från rasklubben gällande registreringen samt att rasen tillhör toppen i
listan över raser där det bryts mest frekvent mot regeln att avelsdjuren ska vara HD
röntgade innan avel. UKK beslutade att lämna över ärendet till SKKs Avelskommitté för
avgörande om avelsspärren ska släppas eller inte.
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HD76/15
Finskstövare
Uppfödare som parat med hane som inte var HD röntgad vid parningstillfället.
Uppfödaren har inte svara SKK trots påminnelse. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
HD77/15
Jämthund
Kull efter hane som inte var HD undersökt innan parning. Kullen har ålagts en
automatisk avelsspärr. UKK beslutade att lämna över ärendet till SKKs Avelskommitté
för avgörande om avelsspärren ska släppas eller inte.

Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
P15-18/15
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
P19/15
Chihuahua
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.
P20/15
Chihuahua
Uppfödare som inte visste att avelsdjuren skulle vara patellaundersökta innan parning.
Vid genomgång av ärendet framkommer det att uppfödaren sedan 2008 sammanlagt
fött upp 13 kullar av rasen. UKK anser det mycket anmärkningsvärt att uppfödaren var
ovetande om denna regel, UKK uppmanar uppfödaren å det starkaste att ta del av SKKs
regelverk gällande avel så att detta inte sker igen. 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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§ 107 Grundregelärenden
Tik under 18 mån vid parning
G104-110/15
Siberian husky, Schillerstövare, tax, Jämthund, Chihuahua, Chihuahua, Dvärgschnauzer
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G111-114/15
Lagotto romagnolo, Bichon havanais, Chihuahua, 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.
G115/15
Pomeranian
Tik som blivit tjuvparad, uppfödaren hade inte sett att hundarna parat sig. UKK
beslutade att begära blodtypning på kullen, ärendet bordlades i väntan på provsvar.
G116/15
Chihuahua
Tik som blivit parad inte mindre än två gånger innan 18 månaders ålder, uppfödaren
har vid tiden för den tidigare kullen blivit informerad om SKKs regelverk samt att
upprepad förseelse medför disciplinär prövning. Uppfödaren angav att tiken vid första
kullen blivit tjuvparad, något svar gällande denna kull har inte mottagits av SKK. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.

Täta kullar
G117/15
Chihuahua
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
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G118/15
Chihuahua
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.
G119-121/15
Mops, Schipperke, Dvärgschnauzer
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.
G122/15
Jack russel terrier
Uppfödaren har inte uppmärksammat att tiken inte fått tillräcklig vila mellan sina
kullar. Uppfödaren har 2014 haft ett ärende där en tik parats för tätt, uppfödaren
meddelades då 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.
G123/15
Pudel
Uppfödare som parat tik för tätt.
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.
G124/15
Staffordshire bullterrier
Uppfödare som parat tik för tätt, trots påminnelse har ingen förklaring till detta
skickats in till SKK. Uppfödaren har dessutom ett tidigare ärende gällande att en tik
använts i avel innan 18 månaders ålder, uppfödaren meddelades 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.
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Tik över 7 år utan veterinärintyg
G125-126/15
Labrador retriever, Siberian husky
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G127-129/15
Australian stock dog/Working kelpie, Chihuahua, Saluki
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.
G130/15
Karelsk björnhund
Uppfödare som missuppfattat reglerna.
Uppfödaren har haft tidigare ärende 2013 uppfödaren meddelades då 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.
G131-132/15
Bichon havanais, Shih-tzu
Uppfödarna har missförstått reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G133/15a
Chinese crested dog
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.
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G133/15b
Jämthund
Uppfödare som trots påminnelse inte svarat SKK. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.

Tik över 7 år utan tidigare kull
G134/15
Alaskan malamute
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G135/15
Lagotto romagnolo
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.
G136/15
Tax
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
Nära släkt
G137-138/15
Cairnterrier, Norsk buhund
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.
MH ej utfört innan parning
G139/15
Rottweiler
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
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G140/15
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.

§ 108 Ögonärenden
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö25/15
Norrbottenspets
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Ö26-27/15
Lancashire heeler, Border collie
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.
Ö28/15
Bordercollie
Uppfödaren hade 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.
Ö29/15
Shetland sheepdog
Uppfödare som parat tik innan ögonlysning då tiken börjat löpa tidigare än förväntat
samt att det då inte fanns tid till ögonlysning innan. UKK vill härmed starkt betona att
ögonlysningen ska vara gjord innan parning, resultatet av en sådan undersökning bör
vara en av de viktigaste parametrarna en uppfödare har för att avgöra om en hund
överhuvudtaget ska gå i avel eller inte. UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs
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Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande
om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
Ö30/15
Norrbottenspets
Uppfödare som parat med tik som inte ögonlysts innan parning, när detta därefter sker
upptäcks att tiken har en ärftlig katarakt. Uppfödaren har enligt uppgift avlivat
samtliga valpar i kullen. Efter genomgång av ärendet konstaterar UKK att uppfödaren
inte längre är medlem i SKK samt att om ögonlysningen hade gjorts innan parning hade
uppfödaren haft valet att inte para tiken. Ärendet lades därmed till handlingarna utan
vidare åtgärd.
Ej PRA-prcd undersökt innan parning
Ö31/15
Pudel
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.

§ 109 Hjärtärenden
H2/15
Cavalier king charles spaniel
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

§ 110 Registreringsärenden
R21/15
Tibetansk terrier
Uppfödare som parat tik som DNA testats (med test som SKK ej godkänner) som
carrier för renal dysplasi med otestad hane, kullen har ålagts avelsspärr. UKK
beslutade efter genomgång av ärendet att lämna över ärendet till SKKs Avelskommitté
för vidare bedömning.
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R22/15
Dogo canario
Medlem som skickat in importregistrering för en hund, medlemmen har trots
upprepade påminnelser inte löst ut stamtavlan. UKK beslutade att skicka tillbaka
medlemmens stamtavla samt utryckte det är beklagligt att medlemmen på detta sätt
tar upp tid för SKK då det är tydligt att medlemmen inte är intresserad av att få sin
hund omregistrerad. Ärendet lades till handlingarna utan vidare åtgärd.
R23/15
Jämthund
Uppfödare som inte registrerat samtliga valpar i en kull då han trodde att en av
valparna skulle behövas avlivas, valpen har nu gått igenom besiktning och då vill
uppfödaren registrera valpen. Efter genomgång av ärendet upplyser UKK uppfödaren
om att enligt SKKs registreringsregler ska samtliga valpar i en kull registreras samtidigt
samt att om en valp eventuellt dör mellan kullregistrering och 8 veckors ålder
återbetalas registreringsavgiften för valpen. UKK beslutade att tillåta registrering av
valpen samt uppmanade uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
R24/15
Mops
Person som inte är medlem som vill registrera en valpkull äldre än 5 månader,
anledningen till att den inte registrerats tidigare är att det enligt uppfödaren kändes
komplicerat att registrera kullen då modern själv inte var omregistrerad.
UKK beslutade att inte tillåta registrering av kullen, ärendet lades därefter till
handlingarna utan vidare åtgärd.
R25/15
Engelsk bulldogg
Uppfödare som inte löser ut importstamtavla trots upprepade påminnelser. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
R26/15
Griffon bruxellois
Uppfödare som inte haft någon kull sedan 1996 som nu vill registrera två kullar där
hanhundsägaren inte får bli medlem i SKK. Vid kennelkonsulentbesök framkommer det
att kullen inte finns hemma hos uppfödaren utan är hos en väninna. Inga avtal finns
hos uppfödaren. SKK har också blivit kontaktade av en belgisk person som köpt en
hund efter en av kombinationerna dock född 2014 av personen som inte får bli
medlem, denna kull är inte registrerad i SKK. Efter genomgång av ärendet anser UKK
att det finns tydliga bevis på att uppfödaren agerar bulvan åt personen som inte får bli
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medlem. UKK beslutade att inte tillåta kullregistrering av de två kullarna samt att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
R27/15
Fransk bulldogg
SKK har fått in en importregistreringsansökan för en hund registrerad i Norsk
kennelklubb (NKK). Hunden kommer från samma kull som UKK i ärende U19/15 och
SKKs Centralstyrelse därefter nekade registrering då tikägaren har registreringsförbud.
Hanhundsägaren fick dispens av UKK att sälja kullen oregistrerad. Nu framkommer det
att kullen istället registrerats i NKK av en ny uppfödare. Hanhundsägaren har
undertecknat parningsbeviset som skickats till NKK. Vid importregistrering har en kopia
på inbetald medlemsavgift i SKK skickats, denna kopia har skickats från
hanhundsägarens mejladress. Då SKK frågar hanhundsägaren svarar denna att hon inte
haft något att göra med kullen sedan avslaget från SKK utan lämnat tillbaka den till
tikägaren. Personen som importerat hunden skriver att denna bara köpt en hund av en
norsk uppfödare och vet sedan inte något mer om saken. Tikägaren anger att hon inte
haft något med varken tiken eller kullen att göra sedan hon överlät tiken till
hanhundsägaren. Till dags dato har inget hörts från den norska uppfödaren. Efter
noggrann genomgång av ärendet anser SKK att det är ett klart fall av försök till
kringgående av SKKs beslut. UKK beslutade att inte tillåta omregistrering av hunden
samt att anmäla hanhundsägaren samt tikägaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler. Hanhundsägaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut. Samt att meddela NKK SKKs beslut i saken.
R28/15
Bouvier des ardennes
Uppfödare som vill registrera 2 kullar äldre än 5 mån (en av kullarna är född 2012)
uppfödaren har sedan därefter skickat in ytterligare två registreringsansökningar. I
första kullen saknas det testikelintyg för hanhunden. UKK beslutade att inte tillåta
registrering av kullen född 2012, samt att begära in förklaring till varför registrering
inte gjorts tidigare samt att förhöra om antal valpar.
R29/15
Fransk bulldogg
Uppfödare som skickat in importregistreringsansökan för hund från Serbien, vid
undersökning av hundens importhandlingar framkommer det att den inte har korrekta
handlingar. Jordbruksverket är kontaktad och de uppmanar SKK att inte registrera de
hundar som inte förts in på ett korrekt sätt. UKK beslutade att inte tillåta registrering
av hunden samt att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
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R30/15
Chihuahua
Uppfödare som i valpregistreringsansökan inte angett antingen korrekt parningsdatum
eller valpningsdatum efter flera månaders väntetid samt tillslut brev från UKK
sekreterare meddelar uppfödaren korrekt datum. Registreringen genomförs och
registreringsbevisen skickas två gånger utan att uppfödaren löser ut dem. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler.
R31/15
American staffordshire terrier
Uppfödare som skickat in importregistrerings ansökan för en hund. SKK kräver att
stamtavlan i original samt att kopia på hundens pass skickas in. Trots upprepade
påminnelser från både SKKs registreringsavdelning som UKK har detta inte gjorts.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
R32/15
Chihuahua
Medlem som vill registrera kull efter hane där hanhundsägaren som inte får bli
medlem i SKK enligt beslut från SKKs Disciplinnämnd inte skriver under
registreringssansökan. Tikägaren vill nu registrera valpen ändå. Efter genomgång av
ärendet beslutade UKK att inte tillåta registrering då det enligt gällande regelverk inte
är möjligt.
R33/15
Miniatyrbullterrier
Uppfödare som skickat in en importregistringsansökan för hund, efter omregistrering
skickas stamtavlan till uppfödaren två gånger utan att den löses ut. Uppfödaren
meddelar att den ska lösa ut stamtavlan men gör ändå inte det ytterligare en gång.
Hunden har spärrats för tävling och avel, hunden ställs ut under tiden samt används i
avel. Så småningom löses stamtavlan och kullen kan registreras. Dock stryks hundens
utställningsresultat tagna under denna tid. Då UKK gått igenom ärendet menar
kommittén att det är anmärkningsvärt att inte uppfödaren löser ut stamtavlan, på
grund av dennas agerande har både tid spillts för SKK samt resultat strukits för
hunden, något som hade kunnat helt undvikits om stamtavlan lösts ut i tid. UKK
uppmanade uppfödaren att fortsättningsvis lösa ut sina begärda handlingar i tid och
följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
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R34/15
Chihuahua
Medlem som skickat in registreringsansökan för sin 3:e kull, SKKs
registreringsavdelning upplyser medlemmen om att kennelnamn behöver ansökas om,
trots påminnelser ansöker inte uppfödaren om kennelnamn. UKK beslutade att inte
tillåta registrering av kullen samt att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
R35/15
Fransk bulldogg
Medlem som skickat in importregistreringsansökan för en hund från Bulgarien, vid
undersökning framkommer det att hunden införts i strid mot gällande Svenska
införselbestämmelser. UKK beslutade att inte tillåta registrering av hunden samt att
anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.

§ 111 Dispenser
a) Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna
har redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att
bevilja dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna
inkommer med information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla
delägarna. Det vill säga: slutlig ägare, delägare 2 och delägare 3.
b) Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna
har redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att
bevilja dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna
inkommer med information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla
delägarna. Det vill säga: slutlig ägare, delägare 2 och delägare 3.

§ 112 Bordlagda ärenden
U23/15
Ärendet lades efter information till handlingarna utan vidare åtgärd.
G62/15
Efter granskning beslutade UKK att begära in journalkopia, ärendet bordlades i väntan
på svar.
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R18/15
Efter genomgång beslutade UKK att tillåta registrering av kullen med avelsförbud på
samtliga valpar i kullen som inte går att häva. UKK vill också informera om att det är av
vikt att samtliga köpare skriftligt får ta del av information att hundarna i kullen är
avelsspärrade.
R19/15
UKK beslutade att inte tillåta registrering av kullen då uppfödaren vid parningstillfället
inte fick bli medlem i SKK organisationen.
R20/15
Annica Uppström anmälde JÄV och lämnade rummet. Efter genomgång beslutade UKK
att tillåta registrering av kullen med avelsförbud på samtliga valpar i kullen som ej går
att häva. UKK förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom
upprepad förseelse medför disciplinär prövning. UKK vill också informera om att det är
av vikt att samtliga köpare skriftligt får ta del av information att hundarna i kullen är
avelsspärrade. Annica kom åter in i rummet.

§ 113 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Bordlagt på grund av tidsbrist.

§ 114 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Bordlagt på grund av tidsbrist.

§ 115 UKKs nyhetsbrev
Bordlagt på grund av tidsbrist.

§ 116 Övriga ärenden
Bordlagt på grund av tidsbrist.

§ 117
Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan
protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats och/eller i
Hundsport Special. UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med
justerat protokoll.
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§ 118 Nästa möte
30 januari, Lejondalsslott.

§ 119 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla för ett bra möte, och ett extra tack uttrycktes till ledamöter,
sekreterare och adjungerade för ett mycket gott samarbete under åren. Därmed
förklarades dagens sammanträde avslutat.

Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

Justeras:
Annica Uppström
Ordförande

Monika Åkesson
Ledamot

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

