SKK/UKK /2010
2010-12-08
§§ 114-138

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 8 december på Rissnegård, Spånga

Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.), Irene Berglund från och med §120, Ann-Charlotte
Hillberger, Kjell Lindström, Ulla Eckerberg, Ulf Uddman från och med §128, Gunilla Skoglund
Anmält förhinder: Margareta Sundqvist
Adjungerade: Åsa Lindholm, Margareta Thyr, Petra Waleij, Agneta Lönn
Vid protokollet: Åsa Blomqvist

§ 114 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna, ett speciellt välkomnande också gavs till Agneta Lönn- SKKs
nya chefsjurist till årets sjätte möte som därefter förklarades öppnat.

§ 115 Val av justerare
Ann Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 116 Föregående protokoll
Förtydligande ang §97
Ann-Charlotte Hillberger var även med på Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap,
smådjurssektionens möte där intressanta synpunkter om ett eventuellt rapporteringskrav/möjlighet
för till exempel operationer för hundars hälsa. Ett ”SRVET” likt SKKs SRD diskuterades.

§ 117 Information från ordföranden
Ordföranden skall ha ett möte med CS ordförande och då bland annat ta upp frågan om
egenkontroll.
Resultatrapporten gicks igenom.

§ 118 Information från SKKs VD

Sofia Malm har anställts på avelssekretariatet samtidigt som Helena Rosenberg slutar sin tjänst.

§ 119 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Ärende från en kennelinnehavare som framfört klagomål på kennelkonsulent. Kommittén tog del av
skrivelsen och fann inte något att anmärka på konsulentens agerande. Ärendet läggs därmed till
handlingarna.
Fråga från konsulent som fått ett däck skadat under besök. Kommittén diskuterade frågan och efter
konsultation med kansliet om vad som gäller i fråga om konsulenternas försäkring beslutade
kommittén att ersättning inte kunde utgå.
Margareta Thyr informerade ledamöterna om det aktuella läget gällande kennelkonsulenterna.
Kommittén beslutade att föreslå CS att kennelkonsulenternas arvoden skall höjas till 950,-/dag från
och med 2012-01-01.
Ärende där en kennelkonsulent under en föreläsning öppet kritiserat en tjänsteman från SKK. Under
föreläsningen visade konsulenten upp betydande brister i sin kunskap om SKKs avtal. Efter
föreläsningen skickade konsulenten ett mejl till deltagare på föreläsningen där konsulenten starkt
ifrågasatte föreläsaren.
I mejlet antydde även konsulenten att SKK skulle vara skyldig till att driva upp kostnader för
veterinärbesök då SKK har ett samarbete med ett försäkringsbolag.
Under punkt 1 i de ”Etiska regler för kennelkonsulenter” som finns kan man läsa:
”1. Då kennelkonsulenten har en framskjuten förtroendepost inom Svenska Kennelklubben skall
konsulentens oväld och objektivitet aldrig kunna ifrågasättas. Skulle det bli uppenbart att
kennelkonsulenten brister i dessa för kennelkonsulenten grundläggande egenskaper, bör dennes
fortsatta auktorisation omedelbart omprövas av vederbörlig instans inom SKK.”
Kommittén diskuterade agerandet och mejlet noggrant och beslutade att då konsulenten agerat på
ett för kennelkonsulenter oacceptabelt och oetiskt sätt att med omedelbar verkan stänga av
konsulenten i avvaktan på CS beslut.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade.

§ 120 Information från sekreteraren
Kommittén gick igenom förslaget gällande ”Svenska Kennelklubbens etiska riktlinjer”. Kommittén
anser att dokumentet är viktigt och välbehövligt och lämnas därmed till CS utan vidare
kommentarer.
Kommittén tog del av den utbildningsinventering som en arbetsgrupp inom Länsklubbarna gjort.
UKK diskuterade de omarbetade kennelnamnsbestämmelserna som lades fram, efter en del smärre
justeringar godkändes förslaget.
Sekreteraren tog upp fråga angående ärendegång och nytt standardbrev från UKK, kommittén tog
beslut om hur detta skall skötas.

§ 121 Information från UKKs ledamöter
Ann-Charlotte Hillberger deltog på AKs möte samt även Ansvarsnämnden för djurens hälso- och
sjukvårds möte där vikten av veterinärers journalföring betonades.
Ulla Eckerberg informerade om det dokument som hon tillsammans med Åsa Lindholm arbetat
fram, UKK beslutade att detta skall publiceras i Hundsport Special samt på SKKs hemsida.

§ 122 VU ärenden
Nya kennelkonsulenter
Kennelkonsulent Maria Gustafsson rekommenderar att kennelkonsulentelev Marlene Jonsson
Västerbottens län auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Marlene Jonsson och hälsar henne
varmt välkommen i konsulentverksamheten.
UKK beslutade att godkänna VUs handläggning av ärendet.

§ 123 Uppfödarärenden
U45/10
Uppfödare som tagit en kull valpar på en tik och använt SKKs Låneavtal, kullen är född i juli 2010
och låneavtalet är upprättat i oktober 2010, noll kronor utgår som ersättning för kullen. Uppfödaren
har endast sålt en valp, de andra är utplacerade hos olika fodervärdar, inga avtal är ingångna med
fodervärdarna. Uppfödaren har inkommit med två registreringsansökningar där tikarna är inlånade
från en kennel som har registreringsförbud. Kommittén beslutade att neka registrering för de två
kullarna födda september och oktober 2010.
Då avtal ej skrivits och kommittén anser att uppenbara försök att kring gå SKKs bestämmelser har
gjorts beslutade UKK att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U46/10
Uppfödare som lånat ut sin hane två gånger till avel under tiden den var avstängd för utredning,
avstängningen gällde all tävling och avel. UKK har inte fått något svar från ägaren.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U47/10
Uppfödare som blivit anmäld av valpköpare för att inte levererat stamtavla tillsammans med
valpköpet. Uppfödaren har inte svarat UKK. Valpköparen vill själv lösa ut stamtavla på sin hund.
Uppfödaren har också inom kort tid parat en utländsk lånetik utan utfört MH, samt fått en
tjuvparning där tiken saknade MH.
UKK beslutade att låta valpköparen lösa ut registreringsbevis.
UKK beslutade dessutom att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

§ 124 Ärenden angående leder
ED
ED 6/10

Wachtelhund
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
HD-röntgen på tik hane eller båda har utförts efter parning
HD115-127/10
Hamiltonstövare, Labrador Retriever, Cocker Spaniel, Dansk/Svensk Gårdshund, Finska Stövare,
Dobermann, Jämthund, Norsk Älghund (grå) Jämthund, Finsk Stövare, Alaskan Malamute, Norsk
Älghund (grå), Rottweiler
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
HD128/10
Golden Retriever
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksamma på sin tiks 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.
HD129/10
Dogo Argentino
Bordlägges i väntan på svar från Disciplinnämnden.

Patella undersökning på tik hane eller båda har utförts efter parning.
P71/10-79/10
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Bichon Frisé, Chihuahua,
Chihuahua
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
P80-83/10
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK
att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande regler
eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

§125 G-ärenden
MH
G111/10
Rottweiler
Tjuvparad tik som vid MH inte går igenom (äg bryter), ägaren jobbar utomlands därför tar ny MH
väldigt lång tid. UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
G112-113/10
Collie, Riesenschnauzer

Tikar som pga tjuvparning ej utfört MH innan parning.
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.
G114/10
Australian Cattledog
Uppfödaren hade missförstått och trodde att tiken behövde ha MH-testats senast när valparna skulle
reggas.
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 under 18 månader
G115-120/10
Chinese Crested Dog, Chinese Crested Dog, Bichon Havanaise, Chihuahua, Sibirian Husky, Jack
Russel Terrier
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G121/10
Shih Tzu
Tjuvparad tik
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.
G122/10
Bichon Frisé
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G123/10
Dvärgschnauzer
Tik tjuvparad hos fodervärd. UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
Täta Kullar
G124/10
Jämthund
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G125-128/10
Chihuahua, Chinese Crested Dog, Chihuahua, Papillon
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.

G129-132/10
Dvärgpinscher, Pomeranian, Petit Brabancon, Papillon
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundregler 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.
G133/10
Norsk Älghund, grå
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
G134/10
Bichon Frisé
Uppfödaren menar att det bara var 13 dagar kvar till 12 mån hade gått mellan kullarna.
Då uppfödaren tidigare brutit mot grundreglerna beslutade UKK att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Täta kullar, tik över 7 år
G135/10
Japansk Spets
Uppfödaren hade inte uppmärksammat att det inte gått 12 mån efter sista kullen samt att hanen till
den senaste kullen bara var tillfälligt i Sverige.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK
att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande regler
eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tik 7år första kull
G136-137/10
Finsk stövare, Staffordshire Bullterrier
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G138/10
Engelsk Springer Spaniel
Uppfödaren hade missat att tiken inte fick ha en kull efter fyllda 7år, läste bara att hon skulle
veterinärbesiktigas.
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.
Nära släktskap
G139/10
Norsk Buhund
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.
G140/10
Siberian husky
Hane som var kemiskt kastrerad parade tiken
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.

§ 126 Ögon-ärenden
Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö50-51/10
Lhasa Apso, Papillon
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
Ö52-56/10
Papillon, Papillon, Amerikansk Cocker Spaniel, Papillon, Shetland Sheepdog
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.
Ö57-58/10
Portugisisk vattenhund, Shetland Sheepdog
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundregler 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.
Ö59/10
Shetland Sheepdog
Uppfödare som glömt att ögonlysa hane då hanen vid ögonlysningstillfället blev sjuk och sedan
glömde uppfödaren bort att ögonlysningen inte blev av. Uppfödaren har två tidigare ärenden, i det
ena fallet övervägde UKK att anmäla till Disciplinnämnden men lät det då stanna vid ett påpekande.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

§127 Ärende angående hjärta
Inga ärenden inkomna.

§128 Registreringsärenden
R18/10
Strävhårig tax
Uppfödare som vill registrera en kull på en valp, han har av missförstånd trott att det går att
registrera valpar när som helst. UKK beslutade att godkänna registrering under förutsättning att
ögonlysningsresultat fanns vid parningstillfället då det vid parningstillfället var krav för

registrering.
R19/10
Finsk stövare
Uppfödare som väntat med registrering då han trodde att linjerna bar på epilepsi, han har nu fått
reda på att så inte är fallet. Ärendet bordlades i väntan på ytterligare information.
R20/10
Parson Russelterrier
Uppfödare som inte trots upprepade brev inte löst ut stamtavlor, valpköpare vill nu ha möjligheten
att själv lösa ut sin hunds stamtavla, uppfödaren är ej längre medlem i SKK. UKK godkände att
valpköpare löser ut stamtavla på sin hund.
R21/10
Coton De Tulear
Uppfödare som ansöker om dispens för att registrera två valpkullar äldre än 5 månader anledningen
till den sena registreringen är att uppfödaren var uppe i en bodelning och det var osämja mellan
ägarna. UKK beslutade att ge dispens för registrering av kullarna, valparna i ena kullen kommer att
beläggas med avelsspärr då tiken fått diagnos på en ärftlig ögonsjukdom. UKK förutsätter att SKKs
grundregler hädanefter efterföljs.
R22/10
Pudel, dvärg
Uppfödare som pga sjukdom inte registrerat en kull inom 5 månader, en av valpköparna vill nu ha
stamtavla. UKK beslutade att ge dispens för registrering av kullen, under förutsättning att
registreringskraven uppfylls. UKK förutsätter att SKKs grundregler hädanefter efterföljs.
R23/10
Skrivelse från Norsk Collie klubb
Frågan bordlägges i väntan på ytterligare information från kansliet.

§129 Bordlagda ärenden
U44/10
Tillfredsställande åtgärder är tagna, i och med detta anser sig kommittén nöjd och därmed läggs
ärendet till handlingarna.

§130 Dispenser
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom dispensansökan noggrant
och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har klart och tydligt redogjort hur
deras samarbete tidigare skett samt hur ett eventuellt framtida skulle komma att se ut. 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.
Dispens från kennelinnehavare om att få ta in en tredje delägare i kenneln, kenneln har redogjort
hur samarbete gått till mellan de nuvarande delägarna och ansökande personen. 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.

§131 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Resterande återkallade beslut och protokollsutdrag från 2010-10-22 gicks igenom och lades
till handlingarna.

§132 Coachning av kennelkonsulenter/uppfödare
Ordföranden informerade om utvecklingen av den kennelkonsulentutbildning som håller på att tas
fram. Tre testgrupper är utsedda, Studiefrämjandet kommer att kalla ansvariga till möte för
diskussion angående rutiner etc. Under maj månad görs en utvärdering för att om det går som
planerat även kunna göras tillgänglig för uppfödare under hösten 2011.
Planeringen för kennelkonsulentträffen hösten 2011 pågår, föreläsare är kontaktad.
Kennelkonsulenternas Regionträff i den norra regionen blev inställd på grund av för få anmälningar,
nytt datum är planerat till 22-23/1 2011 i Luleå.
Representanter från UKK kommer att deltaga i ”Breeders Corner” på Stockholm Hundmässa.

§ 133 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Protokollsutdrag från NKU/AK möte 23.09.2010 kommittén noterade informationen och lades till
handlingarna.

§ 134 SKKs valphänvisning på internet.
VD informerade om läget med webbplatsen.

§135 Information angående utveckling av SKKs webbplats
VD informerade om läget med webbplatsen.

§ 136 Nästa möte

5-6 februari på Görvälns Slott Järfälla, söndagen är ett gemensamt möte med AK.

§ 137
Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat - samt punkter som ska publiceras på SKK:s webbplats
och/eller i Hundsport funktionär.
UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med justerat protokoll.

§ 138 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Blomqvist

Justeras:

Per-Inge Johansson

Ann-Charlotte Hillberger

Ordförande

Ledamot

……………………………………. ……………………………………

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

