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SKK/UKK nr 5 2017
2017-11-22
§ 88-112

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK, onsdag 22 november 2017.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Agneta Ståhle (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, Tommy Vestergren samt Ulla Eckerberg

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

Protokoll
-Åsa Blomqvist

§ 89 Sammanträdet öppnas
Ordföranden Agneta Ståhle hälsade alla välkommen och förklarade dagens
sammanträde för öppnat, dagens sammanträde är ordförandes sista möte med
kommittén och Agneta tackade alla för det hängivna och gedigna arbete som gruppen
har lagt ned och lägger ned i kommittén, och för förmånen att få varit en del av
kommittén under de senaste två åren. Kommittén framförde sitt tack till Agneta för
det engagemang, tid och kunskap Agneta bidragit med till kommittén.

§ 90 Val av justerare
Gunilla Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 91 Föregående protokoll
Inga anmärkningar har inkommit gällande protokoll nummer 4/2017 som därefter med
ett godkännande lades till handlingarna.

§ 92 Information från ordföranden
Resultatrapport för augusti till oktober 2017 förelåg, rapporterna lades efter
genomgång till handlingarna.
Förelåg minnesanteckningar från den Workshop gällande SKKs grundregler som gjorts
under årets Kennelfullmäktige. Kommittén tackade för anteckningarna.

§ 93 Information från VD/chefsjuristen
Chefsjuristen
Informerade om det arbete gällande den kommande EU lagstiftningen som ska ersätta
PUL lagen, General data protection regulation (GDPR) som görs för fullt. Nyhetsbrev
med information till SKKs klubbar har skickats ut och kommer att fortsättas göras
gällande hur klubbar kommer att påverkas av den ändrade lagen. Vidare har
chefsjuristen närvarat som åhörare på den rättegång i Svea hovrätt som avhandlat ett
fall gällande Porta cava shut. Fallet kommer att beskrivas i SKKs tidning Hundsport
special.

§ 94 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Skrivelse
Skrivelse från kennelkonsulenter förelåg samt det svar UKKs ordförande givit,
kommittén noterade detta och lade brev och svar till handlingarna.
Auktorisation
Kennelkonsulenterna Jana Flybring och Maija Eloranta rekommenderar att eleven Bo
Grönblad, Gästriklands län, auktoriseras.
UKK beslutade att auktorisera Bo och hälsar honom varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Återauktorisation
Mary-Ann Axelsson, Värmlands län önskar att åter bli auktoriserad som
kennelkonsulent. UKK beslutade att auktorisera Mary-Ann och hälsar henne varmt
välkommen åter i konsulentverksamheten samt att upplysa om att det är av vikt att
hålla sig ajour med regelverk osv via kennelkonsulentplattformen.
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Vilande konsulent
Charlotta Jacobsson önskar lägga sin auktorisation vilande, kommittén beslutade att
lägga Charlotta vilande till och med december 2018.
Avauktorisation
UKK beslutade att Ann-Louise Larsson, Annelie Stridsberg Sjöberg samt Carina
Berglund avauktoriseras som kennelkonsulenter på grund av inaktivitet. UKK tackade
de nämnda för nedlagt arbete genom åren och överlämnar begäran till SKK/CS för
verkställighet.
Elev
Kommittén diskuterade angående en kennelkonsulentelev gällande dennas lämplighet
som konsulent, elevens handledare har lämnat positiva vitsord men kommittén anser
att lämpligheten ändå sammantaget kan ifrågasättas. Efter en ingående diskussion
beslutade kommittén att avbryta elevens utbildning.
Helena Sirén
Meddelade att utbildning steg 1 för en grupp nya kennelkonsulenter har avklarats
under hösten, steg 2 är planerat att utföras 14-15/4-18. Alla regionträffar utom en har
avklarats, på träffarna har bland annat uppskattade grupparbeten gjorts i syfte att få
en bra samsyn i kåren. Kommittén diskuterade angående ett eventuellt ekonomiskt
bidrag till en så kallad läsplatta till konsulenterna, kommittén beslutade att uppdra
Helena att undersöka nivån på ett sådant bidrag samt om det finns utrymme kvar i
årets budget att i så fall ta beslut via ett VU beslut. Utbildning av nya
kennelkonsulenter planeras till våren 2018. Antalet kennelkonsulenter är i skrivande
stund 92 stycken och SKKs mål är det ska finnas ca 100 konsulenter spridda över
landet.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade

§ 95 Information från sekreteraren
Praxisregister
Sekreteraren lade fram en fråga angående ett praxisregister gällande UKKs ärenden i
syfte att kunna få en bra och jämn bedömning av ärenden i kommittén. Kommittén
ansåg att förslaget är bra och uppdrog sekreteraren att jobba vidare med ett sådant
register.
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Statistik
En enkel statistik gällande UKKs ärenden under åren 2009-2017 förelåg, kommittén
beslöt att uppdra sekreteraren att förfina statistiken från 2014 och framåt och på så
sätt försöka utkristallisera eventuella målgrupper som UKK behöver fokusera sig
ytterligare på. Vidare diskuterade kommittén gällande att det behövs produceras
information om hur man kan göra då man som uppfödare råkat ut för en tjuvparning.
Uppdrogs till sekreteraren att producera en sådan.

§ 74 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Ulla Eckerberg
Har sammanställt statistik gällande utgången för de ärenden som kommittén anmält
till SKKs Disciplinnämnd. Kommittén tackade Ulla för den mycket intressanta
sammanställningen.
Petra Waleij
Informerade om den nya rasen Cao de sao miguel som numera registrerats i SKK.

§ 96 VU ärenden
VU ärendena redovisades för och fastställdes.

§ 97 Uppfödarärenden
U49/17
Uppfödare som anmälts för att inte ha tecknat avtal på hund som enligt anmälaren har
lovats ska överlåtas då de hade ett muntligt avtal om att försäljning ska ske. Anmälaren
har fört över 5000 kr till uppfödaren samt bekostat foder, veterinärvård samt gått
kurs gällande hunden under tiden anmälaren hade hunden hos sig. Hunden är nu
tillbaka hos uppfödaren. I svarsskrivelse anger uppfödaren att anmälaren fått låna
hunden vissa dagar i veckan då anmälarens förra hund hastigt gått bort och då de varit
vänner så ville uppfödaren vara snäll mot anmälaren. Intentionen var inte att hunden
skulle överlåtas utan överlåtaren har på eget initiativ fört över pengarna, dessa har
skickats åter till anmälaren via postväxel. Situationen har allt efter som blivit allt sämre
mellan parterna och uppfödaren har inte kunnat få tag på anmälaren på flera
månader, uppfödaren upplever att anmälaren aktivt försök undvika uppfödaren. När
uppfödaren efter flera månaders försök att få hunden åter träffar på anmälaren så
överfaller anmälaren uppfödaren samt dennas vänner bland annat med batong, även
hunden får ta emot slag. Polisanmälan med bildbevis på misshandeln bifogas samt att
man i den kan utläsa att en batong tagits i beslag från anmälaren. Efter noggrann
genomgång av ärendet vill UKK upplysa om att det är lämpligt att till exempel teckna
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ett inackorderingsavtal när man låter någon passa ens hund allt för att eventuella
missförstånd ska kunna undvikas. UKK förstår även att det i en del fall när det är frågan
om en mycket kort passningstid så kan det verka något överdrivet med ett avtal men
som ovanstående situation visar så finns det fog för detta. Vidare finner UKK inte
tillräckliga bevis som styrker påståendet att intentionen var att hunden verkligen skulle
överlåtas. UKK beslutade att anmäla anmälaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
U50/17
Uppfödare som anmälts för att inte lämnat ut registreringsbevis på två valpar,
dessutom ska en av köparna inte fått köpeavtal samt att denna fick tillse att hunden
veterinärbesiktades själv. Enligt skrivelse har ärendet behandlats av allmän domstol,
vid SKKs efterforskning gällande domen så framgår det att parterna gällande ena
valpen har förlikats. Då uppfödaren inte har svarat UKK trots påminnelse får
kommittén ta beslut på de underlag som hinns tillgängliga. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U51/17
Uppfödare som sålt hund på avbetalning men inte lämnat ut registreringsbeviset på
hunden. Uppfödaren har ett flertal gånger både via UKKs sekreterare som SKKs
juridiska rådgivning blivit uppmärksammad på att så ska ske då en försäljning skett.
Uppfödaren menar att denna har rätt att behålla registreringsbeviset så länge hunden
inte är fullbetald. Hunden är enligt SKKs vetskap numera fullbetald och
registreringsbeviset är överlämnat. UKK granskade ärendet och förutom att
uppfödaren har agerat felaktigt gällande att inte överlämna hundens registreringsbevis
från det tillfälle köpet upprättades så finns det villkor i den bilaga som uppfödaren
upprättat som kommittén har synpunkter på. I bilagan kan man utläsa ”Ved död
tilfaller livsforsikingen i sin helhet selgeren i avtale perioden”. Hunden är såld på
”Köpeavtal med bibehållen avelsrätt” det innebär att i den händelse hunden avlider
under avtalstiden så kan man utläsa på avtalets baksida ”Avlider hunden innan säljaren
hunnit utnyttja sin avelsrätt till fullo ska köparen ersätta säljaren med resterande 50%
av köpeskillingen”. Att skriva så som uppfödaren har gjort i bilagan strider därmed mot
SKKs avtal. UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men
beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler och
rekommendationer fortsättningsvis ska följas. UKK förväntar sig att villkoret i bilagan
tas bort så snart som möjligt, ärendet bordlades och bekräftelse gällande borttagandet
av villkoret ska vara SKKs kansli tillhanda senast 4 januari 2018.
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U52/17
SKKs kansli har blivit tillskrivna av en veterinär som upptäckt att ett intyg som
veterinären utfärdat förfalskats av en uppfödare på så sätt att besiktningsdatumet har
korrigerats. SKK tillskriver uppfödaren som medger att så skett, anledningen var att
uppfödaren besiktigat hunden flera gånger men att de presumtiva köparna backat ur
köpet eller inte kommit, uppfödaren tröttnade på detta och valde därför att skriva ett
nytt datum på ett gammalt intyg själv. UKK anser att uppfödarens agerande är mycket
anmärkningsvärt, att förfalska ett veterinärintyg är ytterst allvarligt då det inte bara är
köpare som försäkringsbolag som kan bli lurade utan att i slutändan även
veterinärernas trovärdighet kan bli lidande. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U53/17
Uppfödare som inte medverkat till kennelkonsulentbesök trots uppmaning från SKKs
kansli. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse
av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
U54/17
Uppfödare som har lämnat ut hund till annan uppfödare i Finland utan avtal. Hunden
är enligt den svenska uppfödaren dock nu åter i hennes ägo. UKK noterar att det
numera inte finns något aktuellt ärende gällande att det inte tecknats något avtal samt
att uppfödaren sedan tidigare är anmäld av SKKs Centralstyrelse till SKKs
Disciplinnämnd (DN) på grund av dålig hundhållning då uppfödarens samtliga hundar
blivit omhändertagna av Länsstyrelsen. Något beslut angående uppfödaren från DN
finns ännu inte. UKK beslutade att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd
samt att bevakning av utslaget i DN gällande uppfödaren ska göras.
U55/17
Uppfödare som enligt anmälan angivet fel fader till en uppfödd och registrerad kull,
samt att hen också undertecknat sig som hanhundsägare när så inte är fallet. Både den
felaktige faderns ägare som den korrekta hanhundsägaren har skickat in anmälningar
som i princip anger samma sak. Uppfödaren anger i svarsskrivelse att hen på grund av
personliga problem handlade i panik då hen fått information om att kullen måste
registreras innan 6 veckors ålder och att hen därför handlade på detta sätt. Den
korrekta hanhundsägaren uppger under ärendets handläggning att denna fått
ersättning för kullen samt att denna undertecknat registreringsansökan. Efter
genomgång av ärendet noterar UKK att korrekta registreringshandlingar numera finns
inskickade samt att korrekt fader är angiven, kullen är också korrigerad i SKKs
registreringssystem. UKK anser att uppfödaren - trots att felen korrigerats genom att
ha undertecknat registreringsansökan som hanhundsägare agerat på sådant sätt att
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förseelse mot SKKs regelverk har gjorts. Kommittén beslutade att anmäla uppfödaren
till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U56/17
Uppfödare som är anmäld av två personer. Person 1 har tidigare delägt en hanhund
med uppfödaren. Person 2 är en tikägare där uppfödaren enligt inackorderingsavtal
givits tillåtelse att som betalning för inackorderingen ta en kull med minst två
överlevande valpar på tiken.
Ärende gällande person 1: Uppfödaren har överlåtit hanen till person 1, enligt
ursprunglig skrivelse från person 1 samt skrivelse från uppfödaren så skedde detta
2017, dock är årtalet 2016 angivet på avtalet. I avtalet kan man utläsa att uppfödaren
som en del av betalningen av hanen ska få använda hanen på två egenägda tikar.
Person 1 fick därefter förfrågan från uppfödaren att använda hanen på en tik,
hanhundsägaren godkände detta då kombinationen gjorts tidigare två gånger av
uppfödaren.
Person 2 kommer därefter till person 1 för att para sin tik. Där framkommer det att
person 2 var helt ovetande om att tiken använts två gånger av uppfödaren. Tiken
nedkommer därefter med en kull valpar. Person 2 betalar valpavgift till uppfödaren,
person 1 anser därmed att tiken som parats inte är ägd av uppfödaren och därmed
skulle valpavgifterna betalats till denna. Person 1 skriver därmed inte under
valpregistreringsansökan.
Uppfödaren medger att denna tagit en extra kull på tiken då hon missförstått avtalet,
uppfödaren menar också att tiken inackorderats längre tid än vad som avtalats om och
att den andra kullen därför tillhör henne. Uppfödaren uppger att då det avtal som
upprättats gällande att hanhunden numera tillhör person 1 inte är juridiskt bindande
då det är feldaterat. Gällande valpkull nummer två skriver uppfödaren ”Parningen var
inte planerad men skedde dock. Jag missade att det stod två valpar i
inackorderingsavtalet”. Efter genomgång av ärendet konstaterar UKK att uppfödaren
frångått inackorderingsavtalets villkor, även om avtalet inte är obligatoriskt så ska man
som medlem i SKK på bästa sätt uppfylla de förpliktelser/åtaganden som kan följa av
hundverksamheten. Uppfödaren har också aktivt försökt att dölja tikens andra kull för
dess ägare. Gällande tikens tredje kull och person 1 som numera är ägare till
hanhunden anser UKK att parningsavgiften ska betalas till person 1 och att underskrift
då ska göras så kullen kan registreras. Har parterna krav på annan ersättning hänvisas
dessa till allmän domstol. 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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U57/17
Uppfödare som sålt valp som kort tid efter försäljningen måste avlivas för hjärtfel,
enligt anmälan så har uppfödaren vid köpet uppgivit att hjärtfelet skulle växa bort
samt att uppfödaren uppmanat köparna att inte säga något om anmärkningen till
försäkringsbolaget. 10 dagar efter köpet ska valpen vaccineras, veterinär undersöker
då valpen och rekommenderar därefter omedelbar avlivning på grund av hjärtfelet.
Köparna skriver att de inte tagit del av valpbesiktningsintyget utan att de fått detta i
efterhand. I svarsskrivelse uppger uppfödaren att köparna tagit del av besiktningstyget
detta finns speciellt noterat på köpeavtalet. Uppfödaren skriver vidare att denne
upplyst om att de då besiktningen inte var UA så skulle de kunna få åter
handpenningen och köpet inte genomföras men att köparna själva gjort valet att
fullfölja köpet. Uppfödaren skriver att denne inte har lämnat några garantier samt att
hen erbjudit att ha kvar valpen till 12 veckors ålder och därefter ultraljudat den.
Köparna har också i sin skrivelse kommenterat uppfödarens hundhållning samt de
utrymmen som hundarna hölls i, uppfödaren svarar att dessa utrymmen har en hög
standard samt att hundarna aktiveras dagligen. Efter genomgång av handlingarna i
ärendet kan UKK inte se att det finns belägg som styrker de påståenden som köparna
gör, i köpeavtalet har köparen noterat att den tagit del av veterinärbesiktningsintyget.
Huruvida vad som sagts eller inte sagts kan kommittén inte avgöra. Vidare uttrycker
kommittén att det inte är lämpligt att sälja en valp med en veterinäranmärkning
gällande hjärta då det som detta fall tydligt visar kan leda till en mycket tråkig utgång
för alla parter. Om försäljning ändå görs bör uppfödaren i bilaga skriftligen informera
om vad felet kan innebära för valpen allt för att en säljare ska förstå felets innebörd
samt för att på ett bättre sätt skydda säljaren för eventuella vidare krav. Besök har
gjorts av SKKs kennelkonsulent hos kenneln utan anmärkning. Ärendet lades därmed
till handlingarna utan vidare åtgärd.
Sekreteraren utgår och ersätts av Helena Sirén som sekreterare
U58/17
Fodervärd (som också är uppfödare med kennelnamn) som anmälts för att ha använt
foderhane på egna tikar utan överlåtarens tillstånd fodervärden har också enligt
anmälan undertecknat som innehavare av avelsrätten för tre kullar. I fodervärdsavtalet
har överlåtaren gjort ett tillägg som både SKKs juridiska avdelning som UKK tolkar så
att fodervärden har rätt att använda hanen för att producera en valp till överlåtaren.
Fodervärden har inte svarat skriftligen till SKK, dock har fodervärden talat med SKKs
registreringsavdelning som den juridiska avdelningen gällande avtalet. Överlåtaren
skriver att hanhunden tjuvparat två tikar. Den tredje tiken hanen parat var under 18
månader vid parningstillfället. Fodervärden har gällande denna kull skriftligen svarat
SKK att tiken blivit tjuvparad, fodervärden anger vidare att hanen nu ska kastreras. UKK
noterar att fodervärden har undertecknat sig själv som hanhundsägare på alla tre
kullarna. Sammantaget anser UKK att fodervärden agerat på sådant sätt att UKK
beslutade anmäla fodervärden till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
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grundregler. Samt att upplysa överlåtaren om att göra egna tillägg i SKKs avtal så som
man gjort här inte är att rekommendera.
Sekreteraren återkom
U59/17
Uppfödare som är anmäld för att inte ha tecknat avtal på foderhund, anmälaren anger
att uppfödaren är otrevlig och inte går att få tag på, uppfödaren uttrycker i skrivelse
att likartade åsikter om fodervärden. Uppfödaren har även ett ärende gällande brott
mot SKKs grundregler gällande en tik som parats för tätt, uppfödaren anger att tiken
blivit parad vid ett ”dolt löp”. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U60/17
SKK bli uppmärksammade på att en av SKKs uppfödare har parat en oregistrerad tik,
som bevis hänvisas till en annons. Uppfödaren anger i skrivelse att det är en vän till
uppfödaren som olovandes använt hanen på egen tik och att antagligen har parning
skett då tikägaren passat hanhunden någon gång. Uppfödaren skriver att hen
konfronterat tikägaren med uppgifterna och att det inte slutat med vänliga ord dem i
mellan. UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen samt att lägga ärendet till
handlingarna utan vidare åtgärd.
U61/17
Tikägare och hanhundsägare som är anmälda för att ha använt djur i aveln som är
anlagsbärare av porta cava shunt. De har gjort samma kombination tre gånger, en av
avkommorna har fått sjukdomen (kull 2). Anmälaren menar att man därefter inte
skulle gjort om kombinationen i och med att föräldrarna då skulle vara anlagsbärare.
Både tik som hanhundsägare har svarat likartat att de efter att de fått kunskap om att
en valp blivit sjuk utrett om föräldrarna själva har åkomman, vad prover visade så hade
de normala levervärden. De båda hade också undersökt på nätet om det fanns något
som visar på att det är ärftligt på det sätt att de inte kunde använda hundarna i avel
och de har inte funnit något sådant enligt sina skrivelser. UKK beslutade att bordlägga
ärendet samt att be SKKS Avelskommitté om utlåtande gällande ärendet.

SKK/UKK nr 5 2017
2017-11-22
Sida 10/22

§ 98 Ledärende
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
Inga inkomna
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
HD48-59/17
Kleiner münsterländer, Dansk-svensk gårdshund, Smålandsstövare, Dansk-svensk
gårdshund, Labrador retriever, Rottweiler, Jämthund, Norsk älghund, grå, Dansksvensk gårdshund, Jämthund, Golden retriever, Cane corso
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
HD60/17
Jämthund
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.
HD61-62/17
Samojed, 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.
HD63/17
Cane corso
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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HD64/17
Grand danois
Tjuvparad tik. Efter undersökning gällande HD resultatet på föräldradjuren (HD E och
HD D) beslutade UKK att belägga kullen med avelsspärr som inte kan lyftas, samt att
därefter bordlägga ärendet för ytterligare undersökning.
HD65/17
Grand danois
Uppfödare som parat tik med hane utan känd HD status anledningen till detta är enligt
uppfödaren att veterinär bland annat avbokat tid.
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.
HD66/17
American staffordshire terrier
Uppfödare som parat HD grad C tik med HD grad D hane, enligt policyuttalande från
SKKs Avelskommitté får hund med HD D endast paras med hund med HD A eller B.
Uppfödaren anger att hon fått felaktig info från SKK. 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.
HD67/17
Cocker spaniel
Uppfödare som parat tik samma dag som HD röntgen gjordes, enligt skrivelse från
uppfödaren så gjordes parningen trots att utlåtande från SKKs avläsning inte kunnat
fås "eftersom höfterna såg bra ut". UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Patella
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
P10-12/17
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.
P13/17
Chihuahua
Uppfödare som parat tik o hanhund utan att patellaundersökning var gjort på varken
tik som hane, uppfödaren anger att hon var helt säker på att undersökning var gjord på
hanen och på tiken hade uppfödaren blandat i hop undersökningspapprena med en
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annan tiks resultat. Uppfödaren har bifogat ett avtal gällande överlåtelse på tiken, UKK
noterar att detta inte är ett korrekt SKK köpeavtal och uppmanar uppfödaren att utan
dröjsmål upprätta ett sådant samt att veterinärbesiktning ska utföras på tiken samt att
uppfödaren hädanefter bör hålla i ordning på sina papper. 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.
P14/17
Chihuahua
Uppfödare som fått tik tjuvparad, i förklaringen skriver uppfödaren att undersökningen
numera är gjord ”så vad är problemet?” UKK noterar att uppfödaren haft ett tidigare
ärende 2013 och att uppfödaren haft en mycket liknande förklaring till den förseelsen.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.

§ 99 Grundregelärenden
Tik under 18 mån vid parning
G95/17
Breton
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G96-100/17
Pudel, Ceskyterrier, Jack russel terrier, Beger des pyrenees a face rase, Australian
shepherd
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.
G101/17
Dansk-svensk gårdshund
Medlem som inte svarar SKK trots påminnelse.
UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
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G102/17
Griffon belge
Uppfödare som fått tik tjuvparad, UKK noterar att uppfödaren haft tidigare ärende har
tidigare ärende 2016 som då gällde ung tik som blivit tjuvparad. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
G103/17
Jämthund
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
Tik med täta kullar
G104/17
Grand danois
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G105-107/17
Tysk spets/kleinspitz, Chihuahua, Pudel
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.
G108/17
Chihuahua
Uppfödaren har missuppfattat reglerna. UKK noterar att uppfödaren haft tidigare
ärenden 2013 (patella) samt 2014 (täta kullar) detta var innan uppfödaren ansökt om
kennelnamn. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut.
G109-113/17
Pudel, Chihuahua, Finsk spets, Petit brabacon, Pomeranian
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.
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G114/17
Japansk spets
Tik tjuvparad.
Uppfödaren har haft tidigare ärende 2014, UKK nöjde sig då med den åtgärd
uppfödaren gjorde. UKK påpekade denna gång att uppfödaren 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.
G115/17
Tysk schäferhund
Uppfödare som anger att tiken började löpa tidigare än förväntat och därför parades
då uppfödaren inte ville ha vintervalpar. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
G116/17
Dvärgpinscher
Uppfödare som trodde att vilan mellan kullarna endast gällde då man parat tätt, tiken
har parats på vartannat löp. UKK noterar att uppfödaren haft tidigare ärende 2014 och
att man där uppmanat uppfödaren att upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
Tik med en 6:e kull
G117/17
Golden retriever
Tik tjuvparad. UKK noterar att uppfödaren 2016 haft ärende med en tjuvparad tik. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler.
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad
G118/17
Tax
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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G119-122/17
Afghanhund, Chihuahua, Cocker spaniel, 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.
G123-128/17
Samojedhund, Västgötaspets, Strävhårig vorsteh, Tax, Golden retriever, Dvärgpincher
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.
Tik över 7 år ej tidigare kull
G129-131/17
Basset fauve de bretange, Hamiltonstövare, Korthårig vorsteh
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G132-134/17
Norsk älghund grå, 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.
G134/17
Släthårig foxterrier
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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G135/17
Fransk bulldogg
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
G136/17
Pudel
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
G137/17
Engelsk springer spaniel
Uppfödare som gjorde bedömningen att tiken var i så bra kondition att hon kunde ha
en kull valpar, har OK veterinärintyg. Efter granskning av ärendet menar UKK att
oavsett om man som ägare eller veterinär anser att tiken är i form för en kull så anger
SKKs grundregler att tikar över 7 år utan tidigare kull av djurskyddsskäl inte ska
användas i avel. Om man som uppfödare anser att en sådan tik ska användas i avel
trots hennes höga ålder måste dispens ansökas i förväg hos UKK. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Tik över 10 år
G138/17
Japansk spets
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
G139-140/17
Collie, Dansk svensk gårdshund
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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§ 100 Ögonärenden
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö16-21/17
Norrbottenspets, Norrbottenspets, Portugisisk vattenhund, Tibetansk spaniel,
Norrbottenspets, Norrbottenspets
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
Ö22-24/17
Border collie, Border collie, 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.
Ej PRA-prcd undersökt innan parning
Ö25/17
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.

§ 101 Hjärtärenden
Ej hjärtundersökt innan parning
H3/17
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.
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§ 102 Registreringsärenden
R28/17
Eurasier
Medlem som 2016 skickat in registreringsansökan för kull där fadern inte var HD
röntgad innan parning, röntgen utförs inte förrän 2017. Samt att medlemskap
saknades 2016. Nu har medlemmen åtgärdat bristerna. UKK beslutade att tillåta
registrering av kullen UKK förutsätter att medlemmen fortsättningsvis följer reglerna
eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
R29/17
Siberian husky
Uppfödare som parat tik med utländsk hane och nu tvistar om ersättning innebärandes
att hanhundsägaren inte skriver under registreringsansökan för kullen. Efter
genomgång av ärendet uppmanar UKK både hanhunds som tikägare att själva komma
överens om den ekonomiska ersättningen så att kullen kan registreras, UKK
rekommenderar starkt att man använder skriftliga parningsavtal. Ärendet lades
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
R30/17
Jämthund
Uppfödare som 2013 fick en kull via tjuvparning, uppfödaren valde då att inte
registrera den kullen (1 tikvalp) eftersom han inte visste om valpen skulle överleva
eller inte. Valpen har överlevt och har enligt uppfödaren blivit en duktig jakthund.
Uppfödaren har också parat tiken och vill nu därför registrera kullen efter tiken. UKK
beslutade att inte tillåta registrering av kullen då detta inte är tillåtet enligt SKKs
regelverk, modertiken måste först registreras därefter kan kullen eventuellt registreras
samt att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler då uppfödaren använt sig av en oregistrerad hund i avel.
R31/17
Chihuahua
Medlem som fått tik tjuvparad, innan testikelstatus kan konstateras p hanhunden
omkommer denna. Medlemmen Ansöker nu om dispens att få kullen registrerad. UKK
beslutade att tillåta registrering av kullen med avelsspärr som inte kan lyftas.
R32/17
Drever
Medlem som ansöker om dispens att registrera kull äldre än 5 månader, anledningen
till att kullen inte registrerats tidigare är att medlemmen inte trodde att valpen skulle
klara sig. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen, UKK vill också härmed
informera att om valpen avlidit så betalas valpregistreringsavgiften åter.
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R33/17
Tysk jaktterrier
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera kull äldre än 5 månader, uppfödaren
har inte registrerat kullen tidigare av personliga skäl. UKK beslutade att tillåta
registrering av kullen.
R34/17
Border terrier
Medlem som ansöker om dispens att registrera kull äldre än 5 månader, anledningen
till att kullen inte registrerats tidigare är att medlemmen tänkt behålla valpen själv och
registrera den vid ett senare tillfälle. Nu ska medlemmen dock sälja valpen. UKK vill
härmed upplysa medlemmen att enligt SKKs regelverk ska kullar registreras innan 5
månaders ålder oavsett om man ämnar behålla hundarna själv eller inte. UKK
beslutade att tillåta registrering av kullen.
R35/17
Collie
Medlem som ansöker om dispens att få registrera kull efter tik utan känd mental
status, kullen har tillkommit via tjuvparning. Tiken har inte känd mental status då
ägaren avbrutit tikens MH två gånger. Svenska brukshundklubben har lämnat
utlåtande gällande dispensen. Efter genomgång av ärendet beslutade UKK att tillåta
registrering av kullen samt att lägga en avelsspärr på samtliga valpar i kullen som inte
kan hävas.
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad.
R36/17
Sankt bernhardshund
Medlem som ansöker om dispens att få registrera kull efter hane utan korrekt
testikelstatus. Medlemmen trodde att hanen hade normala testiklar. UKK beslutade
att tillåta registrering av kullen med avelsspärr som inte kan lyftas. UKK förutsätter att
medlemmen fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.

§ 103 Bordlagda ärenden
U18/16
Information gällande mejl som tikägaren skickat till hanhundsägaren förelåg. Tikägaren
föreslog en annan summa än den som SKK föreslagit. UKK beslutade efter genomgång
av ärendet att anmäla tikägaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler då tikägaren inte följt SKKs rekommendationer i ärendet.
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U44/17
Ärende där SKK efterfrågat kopia på veterinärjournal gällande operation av hunds
andningsvägar. Inget svar har inkommit till SKK trots påminnelse. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U32/17
Ärende där SKK upprepade gånger utan framgång försökt nå uppfödaren för att få
information om hur ärendet lösts. UKK noterar att uppfödaren inte längre är medlem i
SKK organisationen. Ärendet lades därför till handlingarna utan vidare åtgärd.
R18/17
Kommittén beslutade att tillskriva uppfödaren om hur denne har gjort gällande kullen.

§ 104 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.
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.

§105 Utbildning
Förelåg information angående ansökningar om utveckling av distansutbildningar från
SKKs Utbildningsavdelning. Kommittén uppdrog sekreteraren att undersöka vidare
gällande vissa frågeställningar.

§ 106 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Kommittén noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut.
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§107 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Förelåg utdrag från CS 7-8 juni gällande överklagan på UKK beslut, UKK noterade
informationen.
Förelåg utdrag från CS 10 augusti gällande överklagan på UKK beslut, UKK noterade
informationen.
Förelåg utdrag från CS 10 augusti gällande valpbesiktningsintyg, UKK diskuterade
intyget och lämnade synpunkter som ska överlämnas till SKKs Avdelning för avel och
hälsa.

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

§ 109 Övriga ärenden
Förelåg skrivelse från Svenska Älghundsklubben som tillsänts både UKK som SKKS
Avelskommitté angående vissa frågeställningar som framkommit gällande HD index.
Svar som skickats från SKKs Avel och hälsoavdelning till klubben förelåg, UKK noterade
informationen.

§ 110
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.

§ 111 Nästa möte
2 februari, SKKs kansli.

§ 112 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde
avslutat.

Vid protokollet:
Åsa Blomqvist
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Justeras:
Agneta Ståhle
Ordförande

Gunilla Skoglund
Ledamot

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

