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SKK/UKK nr 5 2016
2016-11-28
§ 90-109

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK måndag 28 november 2016.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Agneta Ståhle (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund, Tommy Vestergren, Ulla Eckerberg, Anna Kihlgren Ackenäs, Ulla
Eckerberg

Adjungerade:
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm

Protokoll
Åsa Blomqvist

§ 90 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna till årets femte möte.
§ 91 Val av justerare
Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 92 Föregående protokoll
R22/16
Welsh corgi cardigan
Uppfödare som inte löser ut importregistreringsbevis.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler. Uppfödaren har nu lämnat förklaring till varför registrering inte fullföljts,
UKK nöjde sig med förklaringen och beslutade att dra anmälan till SKKs
Disciplinnämnd.
R24/16
Chinese crested dog
Medlem som inte löser ut uppfödd kulls registreringsbevis. UKK beslutade att anmäla
medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Medlemmen har nu löst ut kullens stamtavlor. UKK beslutade att dra anmälan till SKKs
Disciplinnämnd.
UKKs protokoll nummer 4 2016 lades därefter med ett godkännande till handlingarna.

§ 93 Information från ordföranden
Förelåg resultatrapport från oktober, rapporten lades efter genomgång till
handlingarna. Genomgång gjordes av minnesanteckningar från kommitténs
visionsmöte, kommittén diskuterade vad man ska fokusera på vad som gjorts sedan
mötet och vad arbetet ska fortsätta med.

§ 94 Information från VD/chefsjuristen
Agneta Lönn
Informerade om en tingsrättsdom gällande avel på ung tik, information om detta
kommer att lämnas i Hundsport.

§ 95 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Begäran om byte av konsulent
Uppfödare som begär att få byta konsulent, efter genomgång av handlingarna anser
UKK att det inte finns tillräckliga skäl för att kommittén ska bifalla bytet.
Vilande auktorisation
Monika Värnberg önskar lägga sin auktorisation vilande, kommittén beslutade att
lägga Monika vilande till och med december 2017.

SKK/UKK nr 5 2016
2016-11-28
Sida 3/19

Avauktorisation
UKK beslutade att Ulla Pettersson avauktoriseras som kennelkonsulent på grund av
inaktivitet. UKK tackade Ulla för nedlagt arbete genom åren och överlämnar begäran
till SKK/CS för verkställighet.
Ny konsulent
Kennelkonsulent Annika Hörfors Rotestam rekommenderar att eleven Ingela
Sundqvist, Stockholms län, auktoriseras.
UKK beslutade att auktorisera Ingela och hälsar henne varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Regionträffar
Samtliga av årets regionträffar är avklarade, Helena rapporterade att träffarna varit
mycket lyckade med många positiva kommentarer från deltagarna.
Utbildning
Kennelkonsulentutbildning del 1 har under hösten gjorts med nio elever, kommittén
diskuterade fortsatta utbildningsmöjligheter och beslutade att under 2017 starta en ny
utbildningsomgång.
Hundbiten konsulent
Kommittén tog del av rapport från kennelkonsulent gällande när denna blivit
hundbiten under ett besök, kommittén diskuterade ingående händelsen och ser
mycket allvarligt på både hundens som uppfödarens agerande. UKK anser att
uppfödaren borde agerat så att kontroll över hundarna kunnat upprättas, UKK anser
också att uppfödarens avsaknad av agerande utsatte konsulenten för fara. Enligt lagen
om tillsyn över hundar och katter har man som hundägare ett strikt ansvar
innebärande att man ska ha kontroll över sina hundar oavsett omständigheter. 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.
Vidare beslutade kommittén att tillfråga SKKs Kommitté för hundars mentalitet (KHM)
om en kennelkonsulent vid besök ska kunna ges samma möjlighet att lämna rapport
gällande ett oacceptabelt beteende som gäller vid SKKs prov och tävlingar. UKK är även
intresserad av att en representant från kommittén besöker UKKs möte vid lämpligt
tillfälle för att diskutera frågan
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade
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§ 96 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Åsa Lindholm
Lade fram fråga gällande infrysning av spermier på fodervärdshane, kommittén
beslutade att ta upp frågan på UKKs gemensamma möte med SKKs Avelskommitté.

§ 97 VU ärenden
VU ärendena redovisades för, kommittén diskuterade vissa ärenden och beslöt att
fastställa ärendena.

§ 98 Uppfödarärenden
U41/16
Uppfödare som satt ut hund på fodervärdsavtal men också tagit betalt av fodervärden.
Både uppfödaren som fodervärden har under ärendets gång kontaktat SKK för råd,
parterna har till slut kommit överens om en lösning. Efter granskning av ärendet
uppmanar UKK uppfödaren att teckna korrekta avtal för alla parters skull samt att 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.
U42/16
Uppfödare som i annons skriver att avelsdjur hälsoundersökts utan att resultat om
detta finns hos SKK. SKK uppmanar uppfödaren via skrivelse att skyndsamt åtgärda
detta. I en annan kull som uppfödaren lägger ut en tid därefter anges att kullen inte
kommer att registreras. SKK tillskriver uppfödaren, efter telefonsamtal med
uppfödarens man framkommer det att fadern till kullen inte är registrerad, och det
anges att de inte kan hålla koll på när tikarna löper, därför kommer inte kullen att
registreras. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U43/16
Uppfödare som levererat valp utan registreringsbevis, enligt uppgift från uppfödaren
har nu registreringsbeviset skickats till köparen. UKK beslutade att lägga ärendet till
handlingarna då uppfödaren angett att registreringsbeviset numera är levererat.
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U44/16
Uppfödare utan kennelnamn som inte längre vill registrera uppfödd kull. UKK
beslutade att bordlägga ärendet samt att informera uppfödaren att man som medlem i
SKK ska registrera samtliga valpar man föder upp.
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad.
U45/16
Uppfödare som parar tik med annans hane, tiken nedkommer med en kull valpar efter
ett tag blir hanhundsägaren av olika orsaker osäker på om det är dennas hane som är
far till kullen. Denna kontaktar tikägaren och till slut om görs DNA test på kullen som
visar att det är tikägarens egen hane som är far till kullen. Flera andra personer har
skrivit in till SKK där de hävdar att tikägaren vetat om att risken fanns att det kunde
vara en annan hane som var far till kullen men inte gjort något åt detta. Enligt skrivelse
från tikägaren så visste inte denne om att hans hane parat tiken utan att det är först
när resultatet från DNA-testet kommer som detta uppdagas. Efter genomgång av
ärendet konstaterar UKK att gällande tikägarens eventuella kunskap om att tiken blivit
tjuvparad av egen hane så står ord mot ord. UKK anser inte att det går att bevisa att
tikägaren medvetet dolt faktumet från hanhundsägare eller köpare. Dock framkommer
det i uppfödarens svarsskrivelse att hans hane tidigare tjuvparat tiken, sammantaget
visar detta på enligt UKK att tikägarens hundhållning kan klandras. UKK övervägde
därför 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.
46/16a
Köpare som kontaktat uppfödare (se U46/16b) för köp av valp, uppfödaren hade vid
detta tillfälle ingen valp till salu men skulle importera två valpar från Tjeckien, köparen
skulle kunna få köpa en av dessa valpar. Köpet gjordes på den importerade valpen,
kort tid efter köpet blir köparen uppmärksammad på att valpen som är född i juni
2016, inte har rabiesvaccinerats samt var för ung för att föras in i Sverige. Köparen
beläggs därefter med hemkarantän av Jordbruksverket. Efter genomgång av ärendet
gällande brott mot SKKs regelverk av köparen anser UKK att inget sådant har gjorts
ärendet lades därefter i den saken till handlingarna utan vidare åtgärd.
U46/16b
SKK kontaktar uppfödaren som förmedlat köpet av valpen (U46/16a) denna uppger till
SKK att hon inte har någon valp hemma utan att den ska föras in i Sverige i början av
november 2016. Uppfödaren har endast förmedlat kontakten med den tjeckiska
uppfödaren "Köp och införsel av hund har skett mellan köpare och uppfödare". SKK
noterar dock att uppfödaren i augusti skickat in importregistreringsansökan för "sin"
valp, samt att det är den svenska uppfödaren som i augusti har besiktigat den sålda
valpen i ärende U46/16a hos en svensk veterinär. Samt att i den SMS konversation
som köparen i ärende U46/16a skickat till SKK framkommer det att båda valparna varit
hos den svenska uppfödaren sedan augusti, bland annat skriver uppfödaren att hon
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ska besiktiga ”båda tjejerna” samt att de vaccineras av uppfödaren. Köpet genomförs
och ca 2 veckor där efter kontaktas uppfödaren av köparen gällande att hunden
smugglats in i landet. Uppfödaren svarar med att köparen kan få byta valp, att hon
köper tillbaka valpen. Vad SKK kan se har uppfödaren inte gjort några åtgärder
gällande sin egna insmugglade valp eller sina egna hundar gentemot Jordbruksverket.
Efter genomgång av ärendet är UKK mycket upprörd över uppfödarens agerande, att
på detta sätt riskera inte bara sina egna hundars hälsa utan i allra värsta scenariot hela
landets rabiesstatus är anmärkningsvärt. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U47/16
Uppfödare som anmäls för att 2010 ha lämnat ut en hund utan några papper. Hunden
var enligt anmälaren mager och rädd. Anmälaren har enligt skrivelsen upprepade
gånger försökt att få hundens papper utan resultat. Uppfödaren skriver i svarsskrivelse
att hunden var en hund som hon tog om hand akut och hittade ett nytt hem åt,
uppfödaren vet inte om det finns några papper på hunden då det inte är denna som
fött upp hunden. Efter genomgång av ärendet konstaterar UKK att ord står mot ord,
ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
U48/16
Nybliven uppfödare som annonserar en oregistrerad valpkull, då SKK frågar om
anledningen till varför kullen inte är registrerad anger uppfödaren att denna fått info
från SKK om att kullen inte kunde registreras då hennes kennelnamn inte var klart.
Efter granskning av ärendet uttalade UKK att oavsett om det skulle ha getts felaktig
information eller inte är man som medlem i SKK skyldig att registrera de kullar man
föder upp. Ärendet bordlades i väntan på registreringsansökan från uppfödaren senast
5 januari 2017.
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad.
U49/16
Hund som sålts med bibehållen avelsrätt, hunden lämnas till säljaren för höftröntgen
men lämnas inte åter. Enligt säljaren var hunden sned i ryggen vid tillfället för
hämtandet och någon röntgen kunde då inte göras, hunden behövdes istället bantas
på grund av övervikt samt få sjukgymnastik. Säljaren skriver att de tidigt talat om att
hunden skulle återlämnas, säljaren vill att återbetalningssumman ska justeras då
säljaren haft utlägg för sjukgymnastik för hunden. Efter genomgång av ärendet
konstaterar UKK att uppfödaren inte har rätt att återta hunden på det sätt som gjorts
då hunden är såld. Om hunden behövde veterinärvård skulle uppfödaren upplyst
köparen om detta och ha gett denna tillfälle att själv åtgärda detta. UKK övervägde att
anmäla säljaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det
stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas. UKK förutsätter
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också att hunden snarast återlämnas till köparen - dock senast 23 december 2016,
under förutsättning att inget domstolsbeslut föreligger som anger annat.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
U50/16
Uppfödare som enligt skrivelse från köpare hävdar att denna har rätt till en valpkull på
såld tik, tiken är såld på vanligt SKK köpeavtal, köparen skickar med bilaga med
tvingande villkor gällande röntgen, MH korning samt förköpsrätt. Köparen och
uppfödaren har tidigare kommit överens om att uppfödaren (mot ersättning) får ta en
kull på tiken, vid den parningen gick tiken dock tom. Uppfödaren anger i svarsskrivelse
att den bilaga som använts endast användes vid deras första kull, den användes på
inrådan av en annan uppfödare, uppfödaren använder inte bilagan längre samt har
meddelat de andra köparna av valpar i aktuell kull att bilagorna inte är giltiga.
Uppfödaren och köparen hade ett muntligt avtal om att använda tiken i avel,
uppfödaren betalade köparen i förskott för kullen då uppfödaren hade förtroende för
köparen och att de var vänner, men tiken gick tom, uppfödaren hade dessutom hand
om tiken hela tiden från parning till konstaterande att tiken gått tom efter önskemål
från köparen. Efter genomgång vill UKK påtala att de villkor som angetts i bilagan
strider mot SKKs regelverk, då uppfödaren anger att dessa bilagor inte längre används
samt att det meddelats till köparna att de inte är giltiga nöjer sig UKK med
förklaringen. Gällande de eventuella ekonomiska kraven uppfödaren kan ha gentemot
köparen hänvisar UKK parterna till allmän domstol. Ärendet lades därefter till
handlingarna utan vidare åtgärd.
U51/16
Köpare som kontaktar SKK då denne uppger att uppfödaren till köpt valp kontaktat
köparen mitt i natten med störande sms samt samtal. Köparen anser sig ha blivit hotad
av uppfödaren. Uppfödaren svarar att denne varit i kontakt med alla köpare i kullen
men att det endast är denna köpare som inte uppskattat gesten. Efter genomgång av
handlingarna kan inte UKK se att uppfödaren brutit mot SKKs regelverk och lade
därefter ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
U52/16
Medlem som hämtat upp hundar för att dessa skulle ställas ut, en av dessa
upphämtade tikar löpte och blev tjuvparad av hanen som också hämtats vid samma
tillfälle. Medlemmen skriver till SKK att nu kräver ägaren till tiken medlemmen på
ersättning för språng och valpkostnad till hanhundsägaren. Tikägaren skriver att
medlemmen intygat att det inte skulle vara några problem att löptiken skulle tas med
till utställningen, tiken paras inte under utställningen utan senare då medlemmen och
tikägaren träffas hemma hos tikägaren. UKK kan inte se att någon av parterna brutit
mot SKKs regelverk, gällande de eventuella ekonomiska kraven hänvisar UKK parterna
till allmän domstol. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
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U53/16
Uppfödare som ställt ut egenuppfödda valpar på valputställning utan att kullen är
registrerad eller under registrering (SKKs utställnings kommitté har uppmärksammat
arrangören på detta). Vid fråga från SKK till uppfödaren varför kullen inte är registrerad
får SKK inget svar. UKK har dock tidigare under 2016 fått mejl från uppfödaren där
denna frågar hur den ska agera då modern till kullen blivit tjuvparad, uppfödaren har
fått svar från UKK hur denna ska agera gällande detta. I och med att uppfödaren har
fått information hur denna ska agera gällande registrering av kullen men inte gjort
detta samt att uppfödaren inte svarat SKK beslutade UKK att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U54/16
Uppfödare som enligt skrivelse tagit emot handpenning på valp (inget SKK
köpekontrakt skrivet), köparen väljer därefter att avboka valpen strax efter att valpen
fyllt 6 veckor. Köparen skriver att tiken inte var tillsammans med sina valpar utan
hemma hos fodervärd. Uppfödaren anger att de ingått ett muntligt avtal gällande
handpenningen och att köparen informerats om villkor för återbetalning, uppfödaren
skriver att denna misstolkat hur mycket man kan ta i handpenning och att hon
hädanefter kommer att ta 15 % i handpenning. Uppfödaren anser inte att
återbetalning ska ske då valpen var utan fel. Tillfället köparen var hemma hos
uppfödaren var tiken hos sin fodervärd på inrådan av veterinär då tiken fått diarréer
och tillfälligt behövde vila från sina valpar, tiken var därefter med sina valpar fram till 8
veckors ålder. Efter genomgång av ärendet konstaterar UKK att inget skriftligt avtal är
tecknat gällande handpenningen, UKK anser att det är skäligt att uppfödaren behåller
en handpenning som motsvarar 15 % av köpeskillingen, därmed bör överskjutande
belopp betalas tillbaka till köparen. Vid eventuell ekonomisk tvist hänvisar UKK
parterna till allmän domstol. 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.
U55/16
Medlem som skickat in registreringsansökan för uppföd kull, SKKs
registreringsavdelning efterfrågar testikelintyg på hanhunden men inget inkommer.
Medlemmen svarar därefter UKK att anledningen till att inget intyg skickats in är att
hanen endast har en testikel. Nu har hundarna dessutom hunnit para sig ytterligare en
gång då medlemmen inte lyckats hålla isär dem vid löp. Medlemmen frågar om det går
att registrera den sista kullen? Efter genomgång av ärendet beslutar UKK att båda
kullarna ska registreras och att kullarna kommer att åläggas avelsspärr. Ärendet
bordlades i väntan på registreringsansökan för kull nummer två senast 5 januari 2017.
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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U56/16
Uppfödare som tagit hjälp av en icke namngiven person som var med vid parning av
uppfödarens tik då uppfödaren aldrig varit med om en parning. Hanhundsägaren var
vid parningstillfället inte hemma men de fick tillstånd att prova para hundarna,
parningen gick dock inte att få till stånd. Personen som skulle hjälpa till sa enligt
uppfödaren att de skulle pröva att "lägga in på henne" (inseminera), detta gick dock
inte som planerat då ett föremål blev kvar i tiken. Tiken blev därefter dålig vilket det
krävdes veterinär för att åtgärda. Uppfödaren blev anmäld av veterinären till
Länsstyrelsen men enligt uppfödaren är detta numera nedlagt. Efter genomgång av
ärendet beslutade UKK att bordlägga ärendet och efterfråga uppgifter på vem det är
som gjort insemineringen på tiken.
U57/16
Uppfödare som föder upp blandrashundar. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U58/16a
Uppfödare som anmäls för att satt ut hund på felaktigt avtal, anmälaren har betalat för
en valp men ett fodervärdsavtal har tecknats. Uppfödaren anger i svarsskrivelse att
felaktigt avtal har tecknats och att det skulle varit Köpeavtal med bibehållen avelsrätt,
parterna är därefter osams om vad som sagts. Uppfödaren anger att denna är villig att
upprätta korrekt avtal. Efter genomgång beslutade UKK att skriftligt SKK avtal ska
upprättas samt att det åligger säljare såväl köpare att följa ingångna avtal. Samt att
avtal ska vara tecknat senast 5 januari 2017. Ärendet bordlades därefter i väntan på
bekräftelse på överenskommelse.
U58/16b
Gäller samma uppfödare som U58/16a
Uppfödare som satt ut hund utan att avtal tecknats, hunden är hos anmälaren utan
ersättning i ca 4 månader då en tvist med annan person i anmälarens familj avslutar
passningen av hunden. Anmälaren har haft utgifter i samband med att hunden passats
bland annat för hundens foder. Uppfödaren anger att hunden sattes ut på prov och att
intentionen var att hunden skulle vara en foderhund, inget avtal skrevs, när hunden
därefter röntgas beslutar uppfödaren att hunden inte ska gå i avel. Uppfödaren vill att
anmälaren ska skriva på ett papper där denne lovar att hunden inte ska gå i avel och
att hunden därefter övergår i anmälarens ägo. Enligt uppfödaren har anmälaren sedan
inte återkommit med hur denne vill göra. När det sedan blev en tvist med den andra
familjemedlemmen hämtades hunden, uppfödaren anger att denna ersätter
anmälaren för dennes utlägg. Efter genomgång av ärendet vill UKK påtala till
uppfödaren att det är ytterst lämpligt att teckna ett skriftligt inackorderingsavtal i en
sådan här situation, hade ett sådant avtal tecknats hade situationen antagligen aldrig
uppstått. I och med att uppfödaren anger att denna ska ersätta anmälaren för dennes
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utlägg samt att hunden numera är tillbaka lämnad beslutade UKK att lägga ärendet till
handlingarna utan vidare åtgärd.
U59/16
Uppfödare som anmäls för att inte levererat valp som handpenning lagts på.
Anmälaren menar att uppfödaren har lovat att valpen skulle få hämtas 10 dagar efter
8v ålder, anmälaren anger också att uppfödaren har en skuld till denne. Uppfödaren
uppger att saken gällande eventuell ekonomisk skuld har avgjorts i Tingsrätten till
uppfödarens fördel, anmälaren har betalat handpenning men inte hämtat valpen då
den var 8v, ingen överenskommelse hade gjorts gällande senare leverans och
uppfödaren anser att handpenningen därför är förverkad. UKK tog del av det
inskickade materialet samt dom från Tingsrätt. I handlingarna finns inget som styrker
att uppfödaren lovat att hålla valpen efter 8 veckors ålder enligt SKKs regelverk är inte
uppfödaren skyldig att varken hålla valpen eller att återbetala handpenningen.
Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
U60/16
Uppfödare som levererat valpar vid 7 veckors ålder, uppfödaren anger att denna av
misstag räknat fel på en vecka. Vid kennelkonsulentbesök fanns brister i
kontraktsskrivningen samt också två tidigare UKK ärenden 2013 samt 2014. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.

§ 99 Leder
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
ED1/16
Wahtelhund
Uppfödare som parat utan att ED intyg funnits, uppfödaren anger till SKKs
registreringsavdelning att ED röntgen gjordes i samband med höftröntgen och att
denne skulle inkomma med bevis för detta, något bevis har inte inkommit, dock är ED
röntgen numera gjord. 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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Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
HD65-75/16
Golden retriever, Labrador retriever, Kleiner münsterländer, Dansk Svensk gårdshund,
Strävhårig vorsteh, Finsk lapphund, Golden retriever, Golden retriever, Samojed,
Jämthund, American akita
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
HD76-78/16
Engelsk springer spaniel, Irländsk röd setter, Eurasier
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.
HD79/16
Karelsk björnhund
Uppfödaren svarar inte SKK trots påminnelse.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
Patella
P21-23/16
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.
P24/16
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.
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P25/16
Chihuahua
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.

§ 100 Grundregelärenden
Tik under 18 mån vid parning
G110-111/16
Chihuahua, Dansk Svensk gårdshund
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G112-117/16
Cavalier king Charles spaniel, Jämthund, Boxer, Papillon, Siberian husky, Rottweiler
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.
G118/16
Shih-tzu
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.
G119/16
Chihuahua
Uppfödaren räknade fel, har haft tidigare ärende 2013.
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
G120-122/16
Cairnterrier, Cairnterrier, Shetland sheepdog
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.
G123-125/16
Leonberger, Cavalier king charles spaniel, Cavalier king charles spaniel
Uppfödarna har missuppfattat 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.
G126/16
Papillon
Uppfödare som räknat fel på dagar, har haft tidigare ärende 2014.
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.
G127/16
Pudel
Uppfödaren som enligt egen skrivelse var medveten om att kullarna skulle komma för
tätt men att de troligtvis ska sluta med uppfödning.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
G128/16
Jämthund
Ingen förklaring varför tiken parats för tätt har inkommit trots påminnelse.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
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Täta kullar tik över 7 år
G129/16
Pudel
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.
G130/16
Tax
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.
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad
G131-132/16
Japansk spets, Wachtelhund
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.
G133-135a,b/16
Petit basset griffon vendéen, Shetland sheepdog, Siberian husky, Jämthund
Uppfödaren har missuppfattat 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.

SKK/UKK nr 5 2016
2016-11-28
Sida 15/19

Tik över 7 år ej tidigare kull
G136/16
Dalmatiner
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.
Tik över 10år med kull
G137/16
Chinese crested dog
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.
Nära släkt
G138/16
Volpino italiano
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Parad tik som deltagit på MH
G139/16
Efter genomgång av ärendet beslutade UKK att vidarebefordra ärendet till SKKs
Kommitté för hundars mentalitet då regelverket uppfödaren brutit mot enligt UKKs
delegeringsordning inte ligger inom UKKs ansvarsområde.

§ 101 Ögonärenden
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö16-19/16
Border collie, Shetland sheepdog, Shetland sheepdog, 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.
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Ö20/16
Border collie
Uppfödare som av olika orsaker inte ögonlyst avelsdjur i två kullar. Uppfödaren har
haft tidigare ärende 2013. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Ö21/16
Lhasa apso
Uppfödaren har missat att ögonlysa tik innan parning. Uppfödaren har haft tidigare
ärende 2012. 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.
Ö22/16
Shetland sheepdog
Tik tjuvparad. Uppfödaren har haft tidigare ärende 2014. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
DNA test inte utfört innan parning
Ö23/16
Phalene
Medlem som registrerat kull där DNA test saknas, kullen är avelsspärrad och något
DNA testresultat kommer vad SKK förstår inte att skickas in då medlemmen meddelat
att hon ska gå ur som medlem. UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Ej PRA-prcd undersökt innan parning
Ö24/16
Pudel
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.

§ 102 Hjärtärenden
Inga inkomna
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§ 103 Registreringsärenden
R31/16
Labrador retriever
Medlem som 2015 skickat in registreringsansökan för valpkull, tiken är vid tillfället inte
HD röntgad. Medlemmen röntgar inte tiken trots information om detta från SKK. En tid
senare inkommer en köpare av valp i kullen med ansökan om att en av avkommorna i
kullen den ska omregistreras då kullen i stället blivit registrerad i SJR. UKK konstaterar
att tiken numera är röntgad och att kullen därför kan registreras i SKK, UKK uppmanar
därför medlemmen att registrera kullen i SKK. Ärendet bordlades därefter.
R32/16
Pomeranian
UKK beslöt att bordlägga ärendet och tillskriva tikägaren då det i dagsläget endast
finns svarsskrivelse från hanhundsägaren.
U33/16
Tibetansk terrier
Medlem som i mars 2016 ansökte om att få en tik omregistrerad i SKK, dock hade inte
tiken korrekt exportstamtavla och omregistrering avslogs av SKKs
registreringsavdelning. Ägaren tillsammans med en finsk uppfödare registrerar då
tiken i Finland. Tiken löpte och medlemmen och den finske uppfödaren beslutar att
para tiken, medlemmen lägger därefter ut text på Facebook där hon skriver att kullen
finns i Sverige samt att man kan tolka som att det är hon som är uppfödare till kullen.
SKK tillskriver då medlemmen i ärendet och medlemmen svarar SKK att tiken samägs
med den finska uppfödaren och att kullen kommer att säljas av denna. SKK nöjde sig
med förklaringen men med uppmaningen om att det tydligt ska framgå att det är den
finska uppfödaren som är ansvarig för kullen. Kullregistreringen stoppas dock i Finland
och är föremål för prövning i vad som motsvarar FKKs Disciplinnämnd. Medlemmen
ansöker därför om dispens att få registrera kullen samt tiken i SKK. Efter genomgång av
ärendet ser UKK ingen möjlighet att registrera varken tiken eller kullen i SKK då vad
SKK förstår inga nya exporthandlingar har utfärdats tiken. Utslaget vad FKKs beslutat i
saken är vid mötestillfället inte känt. UKK gick igenom handlingarna i ärendet och
konstaterar att ingen ny information har framkommit gällande tikens möjligheter att
omregistreras i SKK, beslutade att avslå dispensansökan.

§ 104 Bordlagda ärenden
U27/16
DN har beslut att tillstyrka delägarens återinträde. Efter genomgång av ärendet
beslutade UKK att tillåta registrering av kullen. Punkten i paragrafen förklarades
omedelbart justerad
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§ 105 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.

Bordlagt ärende UKK 4 2015 §87 Dispenser
Dispensansökan från uppfödare av tjänstehundar att få höja antalet kullar på sina
fodertikar. UKK beslöt att bordlägga ärendet och efterfråga kopia på avtal från
Hjälpmedelsinstitutet/Myndigheten för delaktighet. Samt att uppfödaren
specificerar vilka tikar som det är tänkt att begära dispens för.
Redovisning samt information har inkommit från uppfödaren, efter noggrann
granskning beslutade UKK att bevilja utökade möjligheter gällande kullar på av
uppfödaren specificerade tikar. Önskar uppfödaren dispens för andra tikar ska
dispens ansökas om för dessa.

§ 106 UKKs nyhetsbrev
Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet.

§ 107
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.

§ 108 Nästa möte
28 januari 2017

§ 109 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla för ett bra möte och därmed förklarades dagens
sammanträde avslutat.
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Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

Justeras:
Agneta Ståhle
Ordförande

Ann-Charlotte Hillberger
Ledamot

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

