SKK/UKK 7/2011
2011-12-06
§§ 128-153

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté (UKK) den 6 december 2011, Rissne gård, Spånga

Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.), Irene Berglund, Ulla Eckerberg, Ann-Charlotte Hillberger,
Kjell Lindström, Gunilla Skoglund, Margareta Sundqvist
Adjungerade: Åsa Lindholm, Margareta Thyr, Petra Waleij, Agneta Lönn
Närvarande under hela mötet var Annika Uppström och Helena Sirén.

Vid protokollet: Åsa Blomqvist

§ 128 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna, samt riktade ett speciellt välkomnande till Annika Uppström
samt Helena Sirén. Mötet förklarades därefter öppnat.

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

§ 130 Föregående protokoll
§ 108
U38/11
Ändras till:
Uppfödare och fodervärd som tvistar om avtal. Fodervärden skriver i sin anmälan att uppfödaren
har en bilaga till fodervärdsavtalet gällande en tredje kull på tiken. UKK beslutade att bordlägga
ärendet och tillskriva uppfödaren angående bilagan.
Protokollet lades därmed med ett godkännande till handlingarna.
§ 132 Information från ordföranden
Ordförande informerade om ärende där UKK tillskrivit Centralstyrelsen (CS).
UKKs delegeringsordning gicks igenom samt godkändes - dock med vissa reservationer,
kommittén beslutade att tilldela sekreteraren uppgiften att tillskriva CS angående dessa.
Resultatrapporten gicks igenom och lades till handlingarna.
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§ 133 Information från SKKs VD/Chefsjurist
Chefsjuristen tog upp fråga angående om fodervärdsavtalet skall finnas på SKKs hemsida då
varken köpeavtal eller köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt finns. Kommittén diskuterade
frågan och beslutade att fodervärdsavtalet skall finnas kvar på hemsidan samt att detta också skall
kompletteras med en förklarande bilaga. Varken köpeavtal eller köpeavtal för hund med bibehållen
avelsrätt kommer att finnas tillgängligt på hemsidan så som fodervärdsavtalet.
Foder- samt köpeavtal med bibehållen avelsrätt bör dock kunna läggas ut på SKKs köpahundsida i
likhet med köpeavtalet i dag.
Kommittén beslutade att tilldela chefsjuristen uppdraget att ta fram ett förslag om vad som bör
ändras i samtliga de avtal som UKK ansvarar för.
Chefsjuristen tog upp fråga angående personer med registreringsförbud och kennelnamn där
personen efter Disciplinnämndens beslut överlåter kenneln till annan person. I en del fall kommer
det i dessa ärenden indikationer om att det skulle kunna vara fråga om en fortsatt
bulvanverksamhet i kennelnamnet. Kommittén uppdrog åt chefsjuristen att komma med förslag om
hur man skulle kunna hantera dessa situationer.
Det har kommit in en fråga angående hur många parningar det är relevant att säga är ett ”tak” när
det gäller SKKs fodervärdsavtal och köpeavtal med bibehållen avelsrätt. SKK har sedan tidigare i
Uppfödarboken satt rekommendationer angående antal kullar. Kommittén diskuterade frågan och
kom fram till att det är väldigt svårt att sätta ett allmänt ”tak” då det förekommer mycket stora
skillnader i till exempel populationsstorlek i olika raser. Kommittén beslöt att ta upp frågan på UKKs
gemensamma möte med Avelskommittén.
§ 134 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Under året har kennelkonsulenterna Siv Bäcklund samt Siv Engman avlidit, dessa hedrades med
en tyst minut.
Nya kennelkonsulenter
Kennelkonsulent Siw Persson och Berit Malm rekommenderar att kennelkonsulentelev Anna
Kihlgren Ackernäs Stockholms län auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Anna Kihlgren
Ackernäs med förbehåll att vid begärda besök skall ytterligare konsulent medfölja fram till dess att
delkurs 2 genomgåtts. UKK hälsar henne varmt välkommen i konsulentverksamheten.
Kennelkonsulent Pia Molin rekommenderar att kennelkonsulentelev David Ekelund Östergötlands
län auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera David Ekelund med förbehåll att vid begärda
besök skall ytterligare konsulent medfölja fram till dess att delkurs 2 genomgåtts. UKK hälsar
honom varmt välkommen i konsulentverksamheten.
Kennelkonsulent Inger Jansson rekommenderar att kennelkonsulentelev Anette Moe
Västerbottens län auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Anette Moe med förbehåll att vid
begärda besök skall ytterligare konsulent medfölja fram till dess att delkurs 2 genomgåtts. UKK
hälsar henne varmt välkommen i konsulentverksamheten.
Brev från konsulent som önskar bli överflyttad till det län hon bor då det innebär långa resor att
göra besök i grannlänet. Kommittén noterade detta och beslutade att bevilja önskemålet.
Redovisning visades på de elever som är under utbildning. Kommittén beslutade att Margareta
Thyr skall tillskriva de elever som inte deltagit i grundkurs 2 och inte därefter hörts av för att höra
om de fortfarande är intresserade av att deltaga i verksamheten.
Kommittén gick igenom de kennelkonsulentansökningar som inkommit, kommittén beslutade att
tillskriva de som antagits samt de som avslagits.
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Margareta Thyr visade ett utkast på brev som skall skickas till nyantagna kennelkonsulentelever.
Kommittén beslöt att arbetet med brevet skall fortsätta med vissa justeringar.
På förekommen anledning beslöt kommittén att det skall tas fram ett standardbrev för att kunna
skickas till de uppfödare som av olika anledningar vägrar ta emot kennelkonsulenter. I brevet skall
det tydligt framgå att det åligger varje medlem i SKK organisationen att medverka till att SKKs
kennelkonsulenter kan göra besök.
Kommittén noterade information från SKKs marknadsavdelning om att konsulenternas
meddelandekort kommer att göras om.
Datum för grundkurs del 2 fastställdes till 17-18 mars 2012.
Datum för grundkurs del 1 fastställdes till 20-22 april 2012.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade.

§135 Kennelkonsulentkonferensen
De åsikter som inkommit gällande konferensen diskuterades, positiva som negativa. Åsikterna
bestod bland annat i resesamordningen till och från konferensen, samt föreläsare.
De övriga frågor som inkommit till kommittén kommer ordföranden att sammanställa i ett
dokument.

§ 136 Information från sekreteraren
Sekreteraren informerade om statusen för projektet elektroniska pärmar.

§ 137 Information från UKKs ledamöter
Margareta Sundqvist har deltagit vid Agrias skadeprövningsnämnd.
Gunilla Skoglund fortsätter med juridikutbildningen på distans.
§ 138 VU ärenden
Gicks igenom.
§ 139 Uppfödarärenden
U33/11
Bordlagt ärende där uppfödaren begärt parningsavgift vid tjuvparning. Hanen och tiken är inte av
samma ras. UKK begärde vid tidigare möte in uppfödarens förklaring, förklaringen har nu
inkommit. Kommittén diskuterade uppfödarens agerande när det gällde att denne begärt in
parningsavgift vid en tjuvparning hos fodervärd som dessutom skedde med en tik av annan ras.
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.
U38/11
Bordlagt ärende. Uppfödare och fodervärd som tvistar om avtal. Fodervärden skriver i sin anmälan
att uppfödaren har en bilaga till fodervärdsavtalet gällande en tredje kull på tiken. UKK beslutade
att bordlägga ärendet och tillskriva uppfödaren angående bilagan. Uppfödaren har nu inkommit
med förklaring till bilagan. UKK nöjde sig med att uppfödarens förklaring att det aldrig funnits
någon bilaga och eftersom någon sådan inte kunnat visas från fodervärdens sida beslutade
kommittén att lägga ärendet till handlingarna utan åtgärd.
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U41/11
Anmälare som ifrågasätter att en annan uppfödare/köpare (som också är anmälarens tidigare
köpare) tagit en kull valpar på en tik där tiken haft entropion. Anmälaren har själv haft hunden
utsatt på köpeavtal med bibehållen avelsrätt. Hunden fick problem med entropion och det sattes
suturer runt hundens ögon. Anmälaren trodde att hunden efter den lyckade behandlingen var
friskförklarad. Hunden parades men i samband med ultraljudsundersökning konstaterades det att
tiken gått tom. Anmälaren blev senare varse av att undersökande veterinär samt veterinär som
åtgärdat hundens entropion avrått från avel på tiken. Anmälaren ville då avelsspärra tiken men
eftersom tiken var såld med avtalet Köpeavtal med bibehållen avelsrätt kunde detta inte göras
(UKK 34/09). Tiken har därefter fyllt 5 år och därmed tillfullo övergått till köparen.
Köparen har trots vetskap om att tiken har rekommenderats att inte användas i avel ändå parat
tiken efter den tillföll denne. Kommittén tog del av anmälan och de frågeställningar som anmälaren
ställt till kommittén.
Som svar på frågan angående de utställningsresultat som Utställningskommittén tidigare beslutat
ta bort gällande tiken och som vid anmälan ej gjorts så konstaterar UKK att detta nu åtgärdats.
Anmälaren undrar också om den anmäldas agerande är förenligt med SKKs grundregel 2:3. UKK
anser att den anmäldas agerande inte är förenligt med 2:3 UKK övervägde därför att anmäla den
anmälda till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett
påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
På frågan om varför den anmälda inte meddelat anmälaren om tikens diagnos har UKK inget svar.
SKK rekommenderar inte sina medlemmar att använda sjuka hundar i avel.
U42/11
Uppfödare som inte återlämnat foderhund till fodervärd. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U43/11
Uppfödare som som lämnat ut hund utan avtal och sedan tagit tillbaka hunden då uppfödaren
ansåg att hunden inte sköttes. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
U44/11
Uppfödare som anmäls för att transporterat dräktig tik i strid mot lagstiftning. En annan uppfödare
har rivit sönder fodervärdsavtalet. Hunden är efter valpkull återlämnad till fodervärden och
ägarskapet har överlåtits till fodervärden. Kommittén gick igenom den omfattande brevväxlingen.
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.
U45/11
Fodervärd som anmäls av uppfödare för att inte ha försäkrat foderhund, inte meddelat att tiken är
dräktig, försvårat hämtning av dräktig tik samt att fodervärden har en dålig hundhållning.
Kommittén gick igenom den omfattande brevväxlingen. 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.
U46/11
Uppfödare som anmälts av tikägare då uppfödaren lämnat ut hane till avel trots att hanen 6 dagar
tidigare röntgats och då bedömts ha grava höftledsfel. Anmälaren skriver att denna tidigare förhört
sig om hanens hälsa samt undersökt resultaten via SKKs Avelsdata, vid tidpunkten för kollen i
Avelsdata var hanen inte röntgad. Hade tikägaren fått vetskap om hanens höftledsfel hade denna
ej använt sig av hanen. Uppfödaren har inte önskat bemöta anmälan. UKK diskuterade
uppfödarens agerande och bedömer det som mycket oetiskt. UKK beslutade att anmäla
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uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U47/11
Medlem som inte medverkar till att kennelkonsulentbesök kan göras. Eventuellt har medlemmen
även fött upp en blandraskull. Ärendet bordläggs i väntan på att ett förklarande brev skickas
angående kennelkonsulenternas roll samt att kennelkonsulentbesök kunnat göras.
U48/11
Uppfödare utan kennelnamn men med 2 kullar registrerade som det kommit in klagomål på. Det
går dock inte att få tag på uppfödaren när kennelkonsulenter försöker att besöka uppfödaren.
Ärendet bordlägges in väntan på kennelkonsulentprotokoll då konsulent kort tid innan mötet lyckats
få tag på uppfödaren, protokollet hade dock inte vid mötet kommit in till SKKs kansli.
U49/11
Släkting som inte är medlem i SKK som antagligen används av utesluten medlem för att kunna
registrera kullar efter dennes hane. Hanen har tidigare ägts av den uteslutna medlemmen men har
överlåtits till den åldersstigna släktingen. Misstanke finns om att den uteslutna medlemmen
dessutom använder sig av bulvaner vid registrering av kullar. UKK beslutade att inga kullar födda
efter mötets datum får registreras efter hanen innan ett kennelkonsulentbesök gjorts hos varje
enskild kull.
U50/11
Uppfödare som anmäls av överlåtare då hundar som sålts på köpeavtal med bibehållen avelsrätt,
kastrerats samt använts i avel av köparen innan överlåtaren kunnat utnyttja sin avelsrätt.
Kommittén granskade ärendet noggrant. Andemeningen med avtalet är att överlåtaren skall kunna
använda sina rättigheter enligt avtalet. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U51/11
Uppfödare med eget företag som via företaget sålt omhändertagen hund. Hunden var
omhändertagen av myndighet som sålde den vidare till uppfödaren. Anmälaren hade sålt hunden
på köpeavtal med bibehållen avelsrätt till personen som fick hundar omhändertagna av myndighet.
Anmälaren menar att uppfödaren inte hade rätt att sälja hunden samt att felaktigt avtal använts.
UKK granskade dokumenten som inkommit, då försäljningen sker utanför kennelverksamheten i
uppfödarens pensionat/omplaceringsverksamhet lämnas ärendet utan åtgärd.
U52/11
Medlem som anmäls för att sälja blandrasvalpar. Medlemmen tillbakavisar detta. Anmälaren tar
tillbaka sin anmälan då denne har missuppfattat situationen.
U53/11
Uppfödare som sålt hund utan veterinärbesiktning. Hunden är återtagen efter kort tid. UKK gick
igenom ärendet och konstaterade att vid försäljning av hund där handpenning mottagets på SKKs
köpeavtal kan denna enligt gällande lagstiftning endast behållas om man får ytterligare kostnader.
Enligt SKKs grundregler skall hund vid försäljning vara veterinärbesiktigad, även om försäljningen
sker med någon slags ”prövotid”.
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.
U54/11
Uppfödare som sålt hund med ett för gammalt veterinärintyg.
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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.
U55/11
Uppfödare som inte svarar UKK samt ej registrerat en kull. Uppfödaren har numera
registeringsförbud förbud i 1 år. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd
för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
U56/11
Uppfödare som anmäls för att lånat ut tik till avel, tiken paras under lånetiden men går tom,
eventuellt har tiken ett sköldkörtelfel. Återbetalning av avgiften görs inte. Efter det att tiken lämnats
tillbaka säljs den utomlands. I ärendet har även brev från ytterligare person inkommit med
synpunkter, UKK noterade brevet men då det inte är av relevans i ärendet lades det till
handlingarna utan åtgärd. Ärendet lämnas utan åtgärd då UKK inte kunde se att något brott mot
SKKs grundregler har begåtts.
U57/11
Uppfödare som lämnat ut tik på fodervärdslika former utan avtal.
Kommittén konstaterar att det enligt SKKs grundregel 4:5 åligger varje uppfödare att upprätta avtal
vid överlåtelse av tik med bibehållen avelsrätt. Tiken i fråga har varit i anmälarens vård från augusti
2008 till juli 2011 då uppfödaren tar tillbaka tiken för parning. Anmälaren har stått för tikens
vardagliga vård under tiden 2008-2011. Tiken har av uppfödaren inte återlämnats efter parning till
anmälaren. Enligt uppfödaren hade anmälaren och uppfödaren ett muntligt avtal att anmälaren
skulle sköta om tiken och i utbyte få en valp efter denna. UKK övervägde att anmäla överlåtaren till
SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att
SKKs regler fortsättningsvis ska följas. UKK förutsätter också att hunden snarast återlämnas till
anmälaren samt att SKK avtal upprättas -dock senast 23 december 2011.
Punkten förklarades omedelbart justerad
U58/11
Uppfödare som anmäls för att inte fullgjort en försäljning, köparna menar att de hade ett avtal om
att en specifik valp skulle få köpas. UKK gick igenom brevväxlingen i ärendet, kommittén förstår
köparnas besvikelse då de trodde att en specifik valp var deras men då ingen handpenning på den
specifika valpen var erlagd kan säljaren välja att inte sälja någon valp alls eller att ändra vilken valp
de vill sälja fram tills leverans. Det skall dock betonas vikten av att från uppfödarens sida vara
tydlig med att fram till försäljningen kan det vara osäkert om vilken valp som skall säljas om man
inte redan tagit mot handpenning. Ärendet lämnas utan åtgärd.
U59/11
Uppfödare som lämnat ut hund på egenhändigt upprättat fodervärdsavtal. Uppfödaren har nu
upprättat ett korrekt avtal efter det att ärendet skickats in till UKK. SKKs uppfödare skall alltid
använda korrekta SKK avtal, detta är något som skall ske utan dröjsmål och utan att frågan skall
behöva uppmärksammas av organisationen. 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. SKKs avtalsbroschyr skall också skickas
till uppfödaren.

§ 140 Ärenden angående leder
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
Inga inkomna
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Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
HD115-130/11
Norsk älghund grå, Östsibirisk Laika, Jämthund, Östsibirisk Laika, Jämthund, Norsk älghund grå,
Jämthund, Dansk-svensk gårdshund, Jämthund, Hälleforshund, Labrador retriever, Rhodesian
ridgeback, Border collie, Vorsteh, Karelsk Björnhund, Wachtelhund
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD 131-134/11
Border collie, Hälleforshund, Irländsk röd setter, Eurasier
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.
Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning.
P71-78/11
Chihuahua, Bichon frisé, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödarna
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
P79/11
Chihuahua
UKK godtar uppfödarens förklaring då den skrivit fel parningsdatum på registreringsansökan.
Ärendet lades till handlingarna utan åtgärd.
§141 Grundregel ärenden
Tik under 18 månader
G89-91/11
Eurasier, Yorkshireterrier, American staffordshireterrier
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödarna
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tik över 7år ej veterinär intyg
G92-93/11
Border collie, Tax
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödarna
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G94-95/11
Drever, Border collie
Uppfödarna visste inte om att det krävdes veterinärintyg efter det att tiken fyllt 7år.
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.
G96/11
Border terrier
Uppfödaren bad fodervärd att ordna med veterinärintyg innan parning, detta blev dock inte gjort.
Uppfödaren glömde att kolla om det gjorts innan parning. Uppfödaren har tidigare förekommit i
ärende G80/10 där uppfödaren blivit uppmanad att vara noggrann och hålla sig ajour med gällande
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regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. UKK menar att det är uppfödarens
egen skyldighet att tillse att korrekta undersökningar är gjorda innan parning. Att tiken dessutom
enligt uppfödaren själv är en fodertik är också ett brott om SKKs grundregler då tikar över 5år ej får
sättas ut på fodervärdsavtal. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
Tik över 7år ej tidigare kull
G71/11
Vit Herdehund
Bordlagt ärende i väntan på kennelkonsulentbesök,detta har nu kunnat göras. Enligt uppfödaren
var denna ovetande om att tik över 7år utan tidigare kull inte skall användas i avel, tiken har HD D.
Bifogat fanns även skrivelse från rasklubb. Uppfödaren har i flera år varit engagerad i rasklubbens
styrelse.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
G97/11
Pointer
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G98-99/11
Siberian husky, Siberian husky
Tiken tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder och i god
tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna
bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Täta kullar
G100-102/11
West highland white terrier, Bichon havanais, Vorsteh
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödarna
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G103/11
Cavalier king charles spaniel
Uppfödaren köpte tiken av en annan uppfödare och missade då att tikens tidigare kullar gjorde att
kullen uppfödaren tog kom för tätt. 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.
G104/11
Yorkshireterrier
Uppfödaren hade missat att det inte gått 12 månader sedan sista kullen. 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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Täta kullar tik över 7år
G105/11
Golden retriever
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksamm 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.
MH ej utfört innan parning
G106-109/11
Boxer, Vit herdehund, Rottweiler, Belgisk vallhund/ tervueren
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödarna
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Nära släkt
G110-111/11
Alaskan malamute, Chinese crested dog
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödarna
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Ej följt avelsrekommendationer
G112/11
Boxer
Hanhundsägare som inte följt de avels rekommendationer som denna fått från rasklubb gällande
renal dysplasi som är en ärftlig och för de hundar som får den dödlig sjukdom. UKK beslutade att
anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.

§ 142 Ögon ärenden
Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
19-20/11
Tibetansk spaniel, Bichon frisé
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Ö21-25/11
Papillon, Pudel, Shetland sheepdog, Bichon frisé, Amerikansk cockerspaniel
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.
Ö26-27/11
Portugisisk vattenhund, Papillon
UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna.
Ö28/11
Bichon frisé
Uppfödare som parat två tikar med 8 dagars mellanrum utan att de ögonlysts, anledningen till detta
var att uppfödarens veterinär var på semester, uppfödaren gjorde då ett val att ändå para tikarna.
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UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.

§ 143 Ärende angående hjärta
Inga inkomna
§ 144 Registreringsärenden
R29/11
Smålandsstövare
Registreringsansökan där fel person skrivit under som hanhundsägare, korrekt hanhundsägare har
nu skrivit under. Ärendet lades därmed till handlingarna.
R36/11
Dalmatiner
Bordlagt ärende dispensansökan att registrera kull efter tik som var över 7år vid parningen, UKK
begärde in ytterligare information från uppfödaren gällande en tidigare blandraskull som tiken haft
samt rasklubbs uttalande. Detta har nu inkommit. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen.
R37/11
Irländsk vattenspaniel
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera kull efter leasad tik i tre uppfödares namn.
UKK beslutade att avslå dispensansökan.
R38/11
Staffordshire bullterrier
Dispensansökan gällande att få registrera tjuvparningskull efter tik som var äldre än 7år vid
parningstillfället. Rasklubb har ej svarat på fråga vad de anser om kullen.
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 uppfödarna
bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen.
R39/11
Siberian husky
Dispensansökan att få registrera kull äldre än 5 månader. Enligt uppfödaren har denna skickat in
ansökan tidigare men inte fått någon stamtavla. Någon sådan har inte hittats hos SKK. UKK
beslutade att tillåta registrering av kullen.
R40/11
Strävhårig foxterrier
Dispensansökan gällande kull äldre än 5 mån. Uppfödaren har fått tillbaka registreringsansökan
från hanhundsägaren väldigt sent. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen.
R41/11
Dvärgpincher
Dispensansökan gällande kull äldre än 5 mån. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen.
R42/11
Puli
Dispensansökan gällande kull äldre än 5 månader, uppfödaren har ej registrerat dessa tidigare då
de var en tjuvparningskull, hanhunden är nu död men har ingen känd testikelstatus. UKK
beslutade att tillåta registrering av kullen och att avelsspärr skall påföras samtliga valpar i kullen.
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R43/11
Östsibirisk laika
Dispensansökan gällande registrering av kull äldre än 5 mån. Bordlägges i väntan på
kennelkonsulentbesök.
R44/11
Australian shepherd
Valpköpare som vill omregistrera hund registrerad i Australian shepherd club of America, hunden
är uppfödd av en svensk uppfödare bosatt i Sverige. UKK diskuterade ärendet och beslutade att
bordlägga ärendet i väntan på att kullen registreras i SKK av uppfödaren. När detta är gjort
behöver inte valpköparen omregistrera hunden.
R45/11
Pudel
Uppfödare med registreringsförbud som fått valpar som fötts innan förbudet upphört. UKK
beslutade att inte tillåta registrering av kullen då kommittén ej kan sätta sig över
Disciplinnämndens beslut.
R46/11
Shetland sheepdog
Uppfödare som vill registrera kull uppfödd av dennas valpköpare på grund av att kullen tillkommit
via tjuvparning. UKK beslutade att ej medge dispens för uppfödaren att registrera kullen, kullen får
däremot registreras i tikägarens namn samt att samtliga valpar i kullen skall påföras avelsspärr då
hanen ej har godkänd testikelstatus.
R47/11
Chihuahua
Uppfödare som inte vill uppge var valpkull befinner sig. UKK beslutade att registrering inte får ske
innan kennelkonsulentbesök har kunnat göras.

§ 145 Bordlagda ärenden
Inga aktuella.
§ 146 Dispenser
Dispensansökan angående att släppa avelsspärr på kull. Tiken var vid parningstillfället ej friröntgad
men har numera röntgats om med ett friande resultat. I och med att tiken inte hade ett friande
resultat vid parningen och uppfödaren ändå valde att para tiken beslöt kommittén att avelsspärren
på kullen skulle kvarstå. Spärr på enskild hund i kullen kan dock släppas då hunden själv röntgas
efter 12 månaders ålder med ett friande resultat.

§ 147 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Inga inkomna
§ 148 Coachning av kennelkonsulenter/uppfödare
Policy för SKKs egenkontroll förelåg, efter vissa smärre justeringar godkändes förslaget.
Beslöts att datum för 2012 års Länskonferenser tas upp på nästa möte.

§ 149 SKKs valphänvisning på internet
Statistik angående besöksfrekvensen på www.köpahund.se presenterades för ledamöterna.
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Skrivelse från rasklubb angående åsikter på den bild som representerar rasen på SKKs köpahund
sida. UKK beslutade att vidarebefordra klubbens skrivelse till ansvarig tjänsteman på SKKs kansli
för förklaring hur urvalet av bilderna på sidan gjorts.

§ 150 Övriga frågor
Fråga angående ledamöternas deltagande på AKs möten respektive AKs deltagande på UKKs
möten. Kommittén beslutade att ta upp frågan på kommittéernas gemensamma möte.
Fråga angående uppfödare som vid kennelkonsulent besök anger att denna tidigare fött upp
oregistrerade hundar till djurförsök. Kommittén diskuterade frågan ingående och fann att
uppfödning av hundar till djurförsök inte är tillåtet inom organisationen. Eftersom uppfödaren har
slutat med uppfödningen fann kommittén att man inte tar saken vidare.
På grund av tidsbrist tas övriga frågor upp på nästa möte.
§151Ny ordförande
2012 kommer UKK att få en ny ordförande vid namn Annika Uppström, Annika presenterade sig
och sina visioner och uttryckte sin glädje över att få bli ordförande i kommittén.
§ 152 Nästa möte
28-29 januari på Görvelns slott, Järfälla

§ 152 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.

§ 153 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.
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