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2018-12-12 
§ 94-117 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté, UKK, onsdag 12 december 2018. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Freddy Kjellström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,  
Gunilla Skoglund, Ulla Eckerberg, Carina Olsson samt Tommy Vestergren 
 
 
 
Adjungerade: 
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm 
 
 
Protokoll 
-Åsa Blomqvist 
 
 
 
 

§ 94 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna – och förklarade därefter dagens sammanträde för 
öppnat.  
 
 

§ 95 Val av justerare 

Tommy Vestergren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 96 Föregående protokoll 

 
G95/18 
Förklaring har inkommit, efter granskning av ärendet beslutade UKK att kullen ska DNA 
testas då uppfödaren anger att denna inte sett själva parningen samt att det vad UKK 
kan utläsa råder osäkerhet gällande när och hur själva parningen gått till. Ärendet 
bordlades i väntan på svar. 
 
G108/18 
Svar från uppfödaren har inkommit. Tiken har veterinärbesiktigats efter parning. 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. 
 
Protokollet lades därefter med ett godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 97 Information från ordföranden 

Resultatrapporter 
Förelåg resultatrapporter gällande kommittén samt kennelkonsulentverksamheten 
gällande november. Rapporterna kommenterades i valda delar och lades därefter till 
handlingarna utan vidare kommentarer. 
Kommittén beslutade att datum för vårens möten till 16 februari samt 11 april, datum 
för resterande delen av året beslutas vid nästkommande möte. 
 
 

§ 98 Information från VD/chefsjuristen 

Agneta Lönn  

Informerade om smärre ändringar i SKK avtal som kommer att lanseras så fort det är 
möjligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
SKK/UKK nr 5 2018 
2018-12-12 

Sida 3/23 

 
 

 
§ 99 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

Helena Sirén 
Rapporterade från rikskonferensen som avhållits, responsen från deltagarna har varit 
mycket positiv och upplägget med flera olika föreläsare var verkligen uppskattat. 
Kommittén diskuterade när nästa rikskonferens ska arrangeras samt olika upplägg 
gällande regionträffarna samt vad ungefärlig budget för dessa träffar kan landa på. 
 
Kommittén förde återigen en diskussion gällande möjligheten att för SKKs 
kennelkonsulenter att nyttja SKKs digitala uppfödarutbildning samt hur en sådan 
kostnad kan fördelas, kommittén uppdrog Helena att undersöka detta vidare. 
Kommittén anser att detta är ett bra verktyg i att kvalitetssäkra verksamheten. 
 
Helena informerade även om att hon deltagit på en mycket intressant informationsdag 
som Länsstyrelsen i Dalarna arrangerat. 
 Kommittén  
 
Avauktorisation  
Inger och Roger Skoglund önskar att på egen begäran avauktoriseras som 
kennelkonsulenter.  
UKK beklagade beslutet, tackade Inger och Roger för nedlagt arbete genom åren och 
överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet.  
 
Regler och riktlinjer 
På föregående möte beslutades att en revidering av ”Regler och riktlinjer för 
kennelkonsulenter” ska göras, förslag förelåg. Efter att dessa diskuterats av kommittén 
samt att svar från undersökning gjort på rikskonferensen tagits i beaktande beslutade 
kommittén att göra justeringar i regelverket. I korthet innebär dessa att ändra det 
antal besök en kennelkonsulent minst förväntas göra under ett år samt att uppfödar- 
kategorierna ändras. Det förelåg även vissa andra redaktionella justeringar. 
 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 

§ 100 Information från sekreteraren 

Informerade om dokumentet ”EU kommissionens rekommendation om en samordnad 
kontrollplan för offentlig kontroll av internetförsäljning av hundar och katter”, samt 
bilaga till denna. SKKs kansli har utsett personal som ska vara organisationens kanal 
gällande denna kontrollplan. Kommittén noterade informationen. Kommittén har tagit 
beslut per capsulam gällande UKKs representant i arbetsgruppen för mottagare av 
Hamiltonplaketten.  
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§ 101 Delegeringsordning 

Kommittén gick igenom delegeringsordningen och noterade vilka punkter som 
avklarats samt vad som kvarstår. Kommittén uppdrog ordföranden att redovisa 
kommitténs ärendesiffror till CS samt att då också delge kommitténs kommentarer 
gällande viss del av delegeringsordningen . 
 
 

§ 102 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

Ann-Charlotte Hillberger 
Förelåg det svar som kommittén har enats om efter att Ann-Charlotte samt ledamot 
från UK arbetat fram gällande CS uppdrag om förslag på krav på utbildning vid 
nyansökan av kennelnamn. Då UKK och UK inte delat åsikt gällande krav på utbildning 
beslutades det att skilda svar från kommittéerna skulle lämnas till CS. UKK anser att 
frågan gällande om det ska finnas krav på utbildning för uppfödare är en ren UKK fråga 
då kommittén via delegeringsordningen är ansvarig för berörda regelverk. UKK anser 
att det inte ska finnas krav från SKK på utbildning vid ansökan av kennelnamn, 
anledningar till beslutet är flera, de främsta är: 

 på Kennelfullmäktige 1983 beslutades att ta bort det dåvarande kravet på 
utbildning för utfärdande av kennelnamn 

 gällande regelverk fungerar enligt kommittén bra 

 utbildningskrav innebär att blivande uppfödare kommer att påföras ytterligare 
kostnader (utbildningskostnad) 

 kommittén har farhågor att den ökande kostnaden kommer innebära att fler 
väljer att inte ansöka om kennelnamn och i förlängningen innebär det färre 
registrerade kullar 

 UKK anser att SKK inte ska vara en exkluderande organisation 
 
Kommittén vill också påtala att samarbetet med UK fungerar mycket bra och är av UKK 
mycket uppskattat. 
 
Ulla Eckerberg 
Delgav statistik gällande de ärenden kommittén anmält till SKKs Disciplinnämnd. 
Kommittén tackade för detta samt beslutade att den ska delges CS. 
 
 

§ 103 VU ärenden 

VU ärenden redovisades för och fastställdes därefter. 
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§ 104 Uppfödarärenden 

U59/18 
Uppfödare/överlåtare som enligt skrivelse från fodervärd inte lämnat tillbaka fodertik 
efter valpkull trots att kullen är över 10 veckor gammal. I svarsskrivelse från 
överlåtaren meddelar denna att tiken numera är återlämnad, anledningen till att tiken 
inte lämnades tidigare var att tiken hade så mycket mjölk. Under ärendets 
handläggning skickar fodervärden kopior på nya meddelanden från den person som 
fött upp tiken, i meddelanden anges det att fodertiken ska tillbaka till den ursprungliga 
uppfödaren i Norge då avtalet skulle ha brutits. Meddelandena föranleder SKKs kansli 
att meddela överlåtaren vilka möjligheter samt skyldigheter överlåtaren har gällande 
en fodertik, att överlåta avelsrättigheter på en fodertik till en annan än de som anges i 
avtalet är inte möjligt. Efter UKKs granskning av ärendet framkommer det att tiken 
lämnats tillbaka för sent, UKK vill härmed upplysa överlåtaren att det är dennas plikt 
att tillse att en fodertik är tillräckligt sinad då kullen når 10 veckors ålder och tiken ska 
åter till fodervärden. UKK anser det också anmärkningsvärt att uppfödaren uppger att 
”Du kom ingenstans med din anmälan mm ditt skitprat till Skk” då det är SKK själva 
som beslutar om hur ärenden ska handläggas. Då detta, såvitt är känt, är första gången 
som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK dock att godta den inkomna 
förklaringen. 
UKK förutsätter också att uppfödaren fortsättningsvis följer fodervärdsavtalet samt 
håller sig ajour med och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
U60/18 
SKKs kansli har blivit uppmärksammade på att en medlem och ny innehavare av 
kennelnamn annonserar en kull valpar. Vid undersökning i SKKs register framkommer 
det att uppfödaren inte har registrerat någon kull. SKK tillskriver då uppfödaren för att 
få dennas förklaring. Någon svarsskrivelse har till dags dato inte inkommit. UKK 
beslutade att bordlägga ärendet i väntan på svar från uppfödaren. 
 
U61/18 
SKK har blivit tillskrivna av en utländsk uppfödare där denna sålt en hund till en 
medlem i SKK. Hunden såldes på avbetalning men har endast betalats till en viss del. 
Medlemmen har också skickat in en importregistreringsansökan till SKK gällande en 
hund men trots påminnelser så har denna inte lösts ut. SKK har tillskrivit medlemmen 
men trots påminnelse har inget svar till dags dato inkommit. UKK beslutade att anmäla 
medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
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U62/18 
Uppfödare som enligt skrivelse från köpare sålt en vuxen hund som uppfödaren inte 
själv fött upp. Vid försäljningen användes ett SKK fodervärdsavtal trots att fodervärden 
betalat 4000 kr, samt att hunden inte var veterinärbesiktigad vid avtalstecknandet. Det 
är i kryssat att hundens vaccinationsintyg ska följa med men enligt skrivelsen saknades 
det. Kort tid efter överlåtelsen märker köparen att hunden inte mår bra, hunden tas till 
veterinär som konstaterar att hunden har öroninfektioner, blåsljud samt att den har 
problem med tänderna som kräver att tänder dras ut. Köparen kräver ersättning av 
uppfödaren som också ersätter kostnaden till viss del. I svarsskrivelse uppger 
uppfödaren att denna har betalat de 4000 kr till köparen samt ersatt för 
hjärtundersökning, samt anser att köparen tar hunden till veterinär ”med allt möjligt”.  
Uppfödaren har erbjudit sig att ta tillbaka hunden men detta har avvisats av köparen. 
Uppfödaren är medveten om att ett felaktigt avtal har använts samt att det skulle 
gjorts en veterinärbesiktning. Efter granskning av ärendet beslutar UKK att skicka 
information till uppfödaren gällande SKKs avtal och regelverk, det står klart att hunden 
mycket kort tid efter köpet behövt veterinärvård, de åkommor som hunden 
behandlats för kan inte ha uppstått under den tid fodervärden haft hunden i sin vård, 
UKK anser därför att de 4000 kr är att anse som ersättning för de utlägg fodervärden 
gjort. Vidare konstaterar UKK att tiken numera har konstaterats ha ett blåsljud, även 
om man inte med säkerhet kan säga att det skulle ha konstaterats vid en 
veterinärbesiktning i samband med försäljningen måste det ändå anses troligt att det 
skulle gjort det.  Blåsljudet konstaterades ca 1 månad efter försäljningen. UKK har 
ingen uppfattning i värdet av tiken men konstaterar att det torde ha sänkts med tanke 
på blåsljudet. Av den anledningen anser UKK att det korrekta avtalet som ska tecknas 
är ett SKK köpeavtal där ingen ytterligare ersättning ska utgå från köparen. 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 
samt att bordlägga ärendet i väntan på av säljaren inskickad kopia på upprättat avtal, 
kopian ska vara SKK tillhanda senast 8 februari 2019.  
 
U63/18 
Uppfödare som enligt skrivelse tagit emot handpenning på valp, köparen har därefter 
backat ur köpet samt krävt handpenningen åter men inte fått denna. Inget SKK avtal 
tecknades då handpenningen betalades. I svarsskrivelse anger uppfödaren att 
handpenning betalas tillbaka samt att avtal skickades när valpen var 4 veckor gammal. 
Efter granskning av ärendet vill UKK påpeka vikten av att teckna avtal då handpenning 
erläggs, detta för att situationer liknande denna ska om möjligt ska undvikas.  UKK 
noterar att cirka fem månader innan mottagandet av handpenning har SKKs 
kennelkonsulent varit på besök hos uppfödaren och då bland annat lämnat 
information om SKKs regelverk samt broschyrer. Kunskapen hos uppfödaren borde 
alltså funnits gällande vad som gäller vid mottagande av handpenning. Enligt den 
kunskap UKK har så är handpenningen till dags dato inte återbetald. UKK övervägde att 
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anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta 
det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas samt att 
handpenning senast 8 februari 2019 ska vara återbetald ärendet bordlades i väntan på 
av säljaren inskickad kopia på återbetald handpenning.  
 
U64/18  
Uppfödare som enligt skrivelse lämnat ut hund på foder utan att ha upprättat skriftligt 
avtal. Under ärendet handläggning väljer anmälaren av olika orsaker att lämna tillbaka 
hunden. Anmälaren anser att uppfödaren betett sig illa mot anmälaren. I svarsskrivelse 
anger uppfödaren att hunden inte varit ute på foder utan att hunden placerats där då 
anmälaren är släkt med uppfödarens före detta partner, hunden är återlämnad. 
Anmälaren kräver i sin tur ersättning för den tid den tagit hand om hunden. Efter 
granskning av ärendet vill UKK påpeka vikten av att teckna avtal, som regel ska avtal 
tecknas i de fall en hund lämnas till annan än delägare i kennel. I detta fall har hunden 
varit hos anmälaren under ett år. UKK anser därmed att SKK avtal skulle ha tecknats, i 
och med att hunden nu är återlämnad beslutade UKK att då detta, såvitt är känt, är 
första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 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. Gällande 
eventuell ekonomiska krav från anmälaren uppmanar UKK denna att vända sig till 
allmän domstol. 
 
U65/18  
Ärende gällande uppfödare som enligt skrivelse sålt valpar som vid försäljningen var 
behäftade med parasiter, dessa parasiter gjorde att valparna krävde veterinärvård, 
avmaskning samt specialfoder. UKK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på 
ytterligare svar från uppfödaren. 
 
U66/18  
Ärende där uppfödare anmälts för att ha bland annat ha tecknat oskäliga avtal med 
fodervärdar samt att livvärdet tagits ut på foderhund då hunden förlorat sin 
parningsförmåga. Uppfödaren ska ha dubbla pärmar med avtal samt att då en tik 
parats för tätt ha ljugit för SKK om att tiken blivit tjuvparad men att det i stället skulle 
varit frågan om en planerad parning. I svarsskrivelse nekar uppfödaren till allt det som 
anmälaren anger. Efter noggrann genomgång av handlingarna i ärendet beslutar UKK 
att då de bevis som lagts fram inte kan styrka det som anmälaren menar, de kopior på 
avtal som skickats in är inte enligt uppfödaren undertecknade av uppfödaren och i 
flera andra stycken står ord mot ord, UKK finner inte endera parten mer trovärdig än 
den andra. Förseelse mot SKKs regelverk kan inte med de handlingar som inkommit 
bevisas. Ärendet lades därmed till handlingarna utan vidare åtgärd. 
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U67/18 
Ärende gällande att en foderhund lämnats tillbaka till uppfödaren från fodervärden, i 
anmälan anger fodervärden att återlämnandet skedde i strid mot dennas vilja men då 
denna kände sig pressad av uppfödaren kände sig fodervärden tvungen att göra detta. 
Uppfödaren anger att återlämnandet skedde frivilligt samt att tiken inte skötts 
ordentligt. I skrivelse från fodervärden anger denna att hunden skötts i enlighet med 
avtalet samt att den på utställningar inte fått någon misskötsel påtalad- snarare tvärt 
om. Fodervärden har också skickat in flera skrivelser från vittnen som hört vad som 
sagts vid återlämnandet. UKK konstaterar först och främst att uppfödaren tidigare haft 
ett mycket snarligt ärende där en foderhund återtagits i strid med fodervärdens vilja, 
detta ärende är numera avklarat, av denna anledning förde UKK en lång diskussion 
gällande uppfödarens påstådda agerande. Dock står ord mot ord om vad som sagts 
och gjorts före och under överlämnandet, UKK konstaterar också att fodervärden 
skriftligen skrivit under återlämnandet- av denna anledning anser UKK att någon 
förseelse mot SKKs regelverk inte kan bevisas. Dock vill UKK påtala till uppfödaren att 
det är anmärkningsvärt att det i två fall på förhållandevis kort tid förekommit stora 
meningsskiljaktigheter gällande uppfödarens foderhundar, UKK uppmanar därför 
uppfödaren att hädanefter se över det sätt fodervärdar eventuellt behandlas. Ärendet 
lades därmed till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U68/18 
Ärende där SKK blir uppmärksammade på att en SKK uppfödare skulle föda upp och 
sälja hundar av olika ras. På uppfödarens Facebooksida kan man utläsa att denna 
meddelar om att kull är planerad mellan hundar av olika ras. I skrivelse anger 
uppfödaren att det inte är uppfödarens hundar utan att det är dennes partner som 
planerar valpar samt att uppfödaren inte bestämmer över vad de ska göra eller inte. 
Efter UKKs granskning av underlaget anser UKK att det klart framkommer att 
uppfödaren är engagerad i avel i strid med SKKs regelverk. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U69/18 
Ärende där SKK blivit uppmärksammad på att en uppfödare sålt en valp till Tyskland, 
valpen levererades innan den uppfyllde införselkraven till landet. I skrivelse anger 
uppfödaren att denna var omedveten om regelverket gällande export till Tyskland, 
uppfödaren trodde att det endast behövdes pass, vaccination samt rabiesvaccination. 
Efter granskning av ärendet framkommer det att valpen inte uppfyllde villkoren för 
införsel samt att närstående till uppfödaren transporterade valpen även om det inte 
var uppfödaren själv som transporterade valpen anser UKK att uppfödaren hade ett 
ansvar att tillse att allt fanns på plats inför exporten. UKK beslutade därefter att godta 
den inkomna förklaringen. 
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UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
U70/18 
Uppfödare som enligt skrivelse från köpare tagit mot handpenning för en hanhund, 
dock efter en tid ångrar sig köparen samt meddelar säljaren att denna vill vänta tills 
det fanns en tikvalp till salu. Efter en tid meddelar uppfödaren att det finns en tikvalp 
men att handpenningen inte ska tillgodoräknas. Vid hämtandet av valpen träffades 
inte uppfödaren och köparen förrän överlämnandet skett, det meddelades då att 
valpen hade en liten knix på svansen. Köparen fick inget köpeavtal. Kort tid efter köpet 
behövde köparen ta valpen till veterinär då den kliade sig, köparens veterinär anser att 
det är en ordentlig krok valpen har på sin svans. I svarsskrivelse anger uppfödaren att 
köparen kommit ca två timmar för tidigt till leveransen, det innebar att det blev 
stressigt för uppfödaren och det inte fanns någon tid för förberedelser. Köpeavtal 
skrivs vid överlåtelsen men att uppfödaren inte hittar sin del av avtalet. Uppfödaren 
anger att köparen fick med sig både köparens som säljarens del av avtalet. Uppfödaren 
har därefter försökt få tillbaka sin del av avtalet men den har inte skickats av köparen, 
köparen har klagat på uppfödaren samt att hunden hade kroksvans. Uppfödaren har 
erbjudit sig att köpa åter valpen alternativt att man skulle kontakta uppfödarens 
försäkringsbolag för att undersöka om felet gick under uppfödarens dolda fel 
försäkring. Uppfödaren skriver att valpen inte hade kroksvans vid försäljningstillfället. 
Uppfödaren anser att handpenningen erlades av köparens man och att han ville ge 
uppfödaren summan som tack.  
Eftergenomgång av ärendet UKK beslutade UKK att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.  
 
 
§ 105 Ledärenden 
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
ED1/18 
Rottweiler 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
 
HD34-38/18 
Östsibirisk laika, Cocker spaniel, Jämthund, Samojedhund, Jämthund 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
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HD39-41/18 
Labrador retriever, Finsk stövare, Alaskan malamute 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödarna 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 de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
HD42/18 
Cane corso 
Tik tjuvparad. 
Uppfödaren har haft tidigare ärende 2017 då tik också blivit tjuvparad, UKK påpekade 
då att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder och i god tid se 
till att hane och tik hålls åtskilda samt att upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. UKK beslutade nu att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. 
 
HD43/18 
Cane corso 
Medlem som hotat SKK personal när personalen upplyste om SKKs krav på röntgen för 
registrering av valpkull. Anmälan till SKKs Disciplinnämnd är redan gjord, UKK noterade 
informationen. 
 
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
 
P12-15/18 
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
P16/18 
Chihuahua 
Uppfödare som enligt skrivelse trodde att utländskt patellaresultat kunde åberopas i 
Sverige för avel. Uppfödaren har haft tidigare ärende 2017 gällande avel på ung tik 
som blivit tjuvparad samt 2018 då uppfödaren sålt hund utan att registreringsbevis 
medföljt samt att SKK avtal inte upprättades. UKK uppmanade då uppfödaren att 
fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande regler eftersom upprepad 
förseelse medför disciplinär prövning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
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P17/18 
Chihuahua 
Uppfödare som ej svarar SKK trots påminnelse. UKK beslutade att anmäla uppfödaren 
till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
 
§ 106 Grundregelärenden 
 
Ung tik 
G112-113/18 
Cane corso, Prazsky krysarik 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G114-116/18 
Tysk schäferhund, Shetland sheepdog, Miniatyr bullterrier 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödarna 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 de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G117/18 
Perro sin pelo del peru 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 
 
G118/18 
Chihuahua 
Tik tjuvparad. UKK har i ärende P16/18 på dagens möte beslutat att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd, information om detta ärende kommer att läggas 
till anmälan. 
 
G119/18 
Bichon havanais 
Uppfödare som parat tik trots att tiken var 18 månader, i skrivelse anger uppfödaren 
att det endast saknades en vecka till att tiken blev 18 månader. UKK beslutade att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
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Tik med täta kullar 
G120/18 
Pomeranian 
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. 
 
G121/18 
Pudel 
Uppfödare som vad UKK förstår medvetet parat tik trots att tiken inte givits tillräcklig 
vila efter att tiken parats två gånger inom 12 månaders tid. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
G122/18 
Cavalier king charles spaniel 
Uppfödare som enligt skrivelse parat tik för tätt på inrådan från veterinär. UKK anser 
inte att anledningen till att uppfödaren parade tiken tätt är tillräcklig. UKK beslutade 
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
Täta kullar tik över 7 år 
G123/18 
Vit herdehund 
Uppfödare som parat tik för tätt, uppfödaren har ansökt om dispens hos klubb o SKK 
gällande att få använda tiken då hon vid parningstillfället inte uppfyllde dåvarande krav 
på HD index. Uppfödaren har fått dispens från SKKs Avelskommitté gällande index och 
då trott att man kunde para tiken. Efter granskning av ärendet anser UKK att 
uppfödaren borde ha sådan kunskap om SKKs regelverk att förseelse inte skulle skett. 
Detta anser UKK då uppfödaren har kunskap om SKKs regelverk då denne ansökt om 
dispens gällande index. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd 
för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 
avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad 
G124/18 
Shar pei 
Uppfödaren har missuppfattat regelverket. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 
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UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Tik över 7 år ej tidigare kull 
G125-126/18 
Petit basset griffon venden, Wachtelhund 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G127/18 
Siberian husky 
Tik som haft en tidigare oregistrerad kull. Efter UKKs granskning av ärendet 
framkommer det att tiken enligt uppfödaren haft en tidigare valpkull. Någon dispens 
gällande den tidigare kullen har inte ansökts om. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
G128/18 
Jack russel terrier 
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. 
 
Ej MH test innan parning 
G129/18 
Tysk schäferhund 
Uppfödare som parat två tikar inom ca en månads tid, ingen av tikarna var MH testade 
innan parning, tikarna MH testades dessutom när de var parade. I skrivelse anger 
uppfödaren personliga orsaker till varför detta skedde samt att arrangören flyttade 
tidpunkten för MH test och om detta inte hade gjorts hade den ena tiken testats innan 
parning. Efter att UKK granskade ärende anser UKK att uppfödarens förklaringar inte är 
tillräckliga. 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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§ 107 Ögonärenden 

Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
Ö16/18 
Border collie 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Ö17/18 
Amerikansk cockerspaniel 
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. 
 
Ö18/18 
Border collie 
Uppfödare som parat två tikar där SKKs regelverk vid parningstillfället inte efterföljts. 
Kull 1 saknar både tik som hane aktuellt ögonlysningsresultat, hanen är inte HD 
röntgad, specialklubb har givit dispens efter parning gällande HD. Kull 2 är tik över 7 år 
och inte veterinär besiktigad innan parning samt saknar aktuellt ögonlysningsintyg. 
Uppfödarens förklaring till första kullen är att hon inte uppmärksammat att tiken 
saknade ögonintyg. UKK noterar att uppfödaren så sent som i september 2018 var 
belagd med registreringsförbud, att uppfödaren i princip direkt återigen bryter mot 
regelverket anser UKK vara mycket anmärkningsvärt. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
 

§ 108 Hjärtärenden 

 
H8-9/18 
Cavalier king charles spaniel, Cavalier king charles spaniel 
Uppfödaren har missuppfattat regelverket. 
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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§ 109 Registreringsärenden 

R23/18 
American staffordshire terrier 
Medlem som skickat in registreringsansökan för en kull, medlemmen meddelar 
därefter att denne nu inte längre vill registrera kullen "då pappan till kullen har dålig 
stamtavla”. UKK konstaterar att det saknas underskrift från hanhundsägaren samt att 
hanhundens härstamning är den samma före parning som efter parning. Anser 
tikägaren att hanhundens härstamning inte är bra så borde denne inte parat tiken med 
hanen. Enligt SKKs regelverk ska man som medlem i SKK organisationen registrera 
samtliga valpar i en kull. UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
R24/18 
Chihuahua 
Medlem som ansöker om dispens att få registrera kull efter hane utan korrekt 
testikelstatus. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen samt att pålägga samtliga 
valpar i kullen avelsspärr som inte kan lyftas. 
 
R25/18 
UTGÅR 
 
R26/18  
Rottweiler 
Medlem som skickat in en importregistreringsansökan för en valp som är född och 
registrerad i Serbien, valpen har ett EU-pass utfärdat i Bulgarien samt uppfyller de 
villkor som gäller vid införsel från ett listat EU-land. Vid SKKs kanslis undersökning 
framkommer det att valpen förts in till Sverige på ett sätt som strider mot 
införselbestämmelserna. Serbien är enligt Jordbruksverket ett så kallat ”Icke listat land 
utanför EU” och för införsel till Sverige (EU) krävs därför att följande villkor är uppfyllda 
före import av hund:  

 Djuret ska vara id-märkt.  
 Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies.  
 Djuret ska ha ett veterinärintyg eller ett EU-pass.  
 Djuret ska ha en djurägareförsäkran.  
 Djuret ska ha ett godkänt blodprov för kontroll av mängden rabiesantikroppar. 

Blodprovet ska tas minst 30 dagar efter rabiesvaccinationen och minst tre 
månader innan införseln.  

 Djuret ska kontrolleras vid Entry Point. 
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UKK förde en mycket ingående diskussion gällande vad förfarandet kan innebära för de 
svenska hundarna samt för landets rabiesskydd, att få in rabiessmitta i Sverige skulle 
oundvikligen få mycket stora konsekvenser för både människor och djur. I SKKs 
Grundregel 1:1 kan man utläsa ”att det krävs av varje medlem i SKK-organisationen: 
att behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet 
liksom gällande djurskyddslagstiftning.” Likaså anges det på SKKs blankett 
”Registreringsansökan för importerad hund” att  ”Undertecknad försäkrar härmed på 
heder och samvete att ovan nämnda hund införts till Sverige i enlighet med gällande 
införselbestämmelser för hund”. 
 
UKK noterar dessutom att flera mycket likartade importregistreringsansökningar gjorts 
där valpar är födda i ett av Jordbruksverket icke listat land (i samtliga aktuella fall 
Serbien) men med pass utfärdat i ett EU-land, villkoren för import från EU-land är 
uppfyllda men inte från ett icke listat land. UKK beslutade, med hänvisning till att 
hunden inte förts in landet i enlighet med gällande bestämmelser, att avslå ansökan 
om registrering. UKK beslutade även att hund som inte uppfyller gällande krav för 
införsel som regel ska nekas registrering. 
 
R27/18 
Lagotto romagnolo 
Ärende gällande uppfödare som vid kommitténs mötesdatum redan är anmäld till SKKs 
Disciplinnämnd, anmälan gäller brott mot flera av SKKs grundregler. Det förelåg en 
registreringsansökan från uppfödaren gällande en valpkull, UKK granskade ansökan 
och beslutade därefter att avslå registrering av kullen. Ärendet lades därefter till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
R28/18  
Pomeranian 
Medlem som skickat in en importregistreringsansökan för köpt hund, vid förfrågan från 
SKKs kansli gällande hundens pass framkommer det att hunden är född i Sverige men 
registrerad i Vitryssland. Vid UKKs granskning av handlingarna i ärendet framkommer 
det inte om uppfödaren är boende i Sverige eller inte. UKK beslutade att neka 
registrering av hunden. 
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R29/18  
Border collie 
Uppfödare som parat tik med utländsk hane där hanhundsägaren vid parningstillfället 
enligt uppfödaren har meddelat att aktuella hälsointyg finns. Trots flertalet 
påstötningar från uppfödaren har dessa intyg inte inkommit från hanhundsägaren. 
Efter granskning av ärendet uttalar sig UKK att det åligger tikägaren att verkligen 
förvissa sig innan parning om att relevanta intyg finns, i det aktuella fallet kan man 
dessutom med lätthet se till exempel höftröntgenresultat via landets kennelklubbs 
hemsida. 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. UKK 
beslutade även att tillåta registrering av kullen med avelsspärr som kan lyftas när valp i 
kullen själv officiellt HD röntgas. 
 
R30/18 
Siberian husky 
Medlem som vid tidigare tillfälle skickat in registreringsansökan för en kull bestående 
av två valpar, kullen har registrerats.  Nu inkommer medlemmen med en 
komplettering av ansökan på ytterligare två valpar inte angavs på den första ansökan. 
UKK beslutade att med hänsyn taget till att detta är medlemmens första kull tillåta att 
de två ”nya” valparna registreras.  Samt att upplysa medlemmen om att enligt SKKs 
regelverk så ska samtliga valpar registreras vid ett och samma tillfälle. Då detta, såvitt 
är känt, är första gången som medlemmen bryter mot grundreglerna beslutade UKK 
att godta den inkomna förklaringen. 
UKK uppmanade dock medlemmen att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
R31/18 
Miniature american shepherd 
Medlem som har skickat in en registreringsansökan på en kull efter en tik som är SKK 
registrerad som australian shepherd men enligt medlemmen så är tiken i själva verket 
en miniature american shepherd. Tiken  har ett officiellt utställningsresultat som 
australian shepherd. Både UKKs sekreterare som chefen för registreringsavdelningen 
har talat med medlemmen innan denne parade tiken och upplyste då om att frågan 
gällande tikens rastillhörighet måste lösas innan kull eventuellt kan registreras. UKK 
beslutade att neka till registrering av kullen. 
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R32/18 
Cane corso 
Uppfödare som importerat valp uppfödd i Serbien men som har pass från Ungern och 
införd som om den är född i Ungern.. Vid SKKs kanslis undersökning framkommer det 
att valpen förts in till Sverige på ett sätt som strider mot införselbestämmelserna. 
Serbien är enligt Jordbruksverket ett så kallat ”Icke listat land utanför EU” och för 
införsel till Sverige (EU) krävs därför att följande villkor är uppfyllda före import av 
hund:  

 Djuret ska vara id-märkt.  
 Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies.  
 Djuret ska ha ett veterinärintyg eller ett EU-pass.  
 Djuret ska ha en djurägareförsäkran.  
 Djuret ska ha ett godkänt blodprov för kontroll av mängden rabiesantikroppar. 

Blodprovet ska tas minst 30 dagar efter rabiesvaccinationen och minst tre 
månader innan införseln.  

 Djuret ska kontrolleras vid Entry Point. 

UKK förde en mycket ingående diskussion gällande vad förfarandet kan innebära för de 
svenska hundarna samt för landets rabiesskydd, att få in rabiessmitta i Sverige skulle 
oundvikligen få mycket stora konsekvenser för både människor och djur. I SKKs 
Grundregel 1:1 kan man utläsa ”att det krävs av varje medlem i SKK-organisationen: 
att behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet 
liksom gällande djurskyddslagstiftning.” Likaså anges det på SKKs blankett 
”Registreringsansökan för importerad hund” att  ”Undertecknad försäkrar härmed på 
heder och samvete att ovan nämnda hund införts till Sverige i enlighet med gällande 
införselbestämmelser för hund”. 
 
UKK noterar dessutom att flera mycket likartade importregistreringsansökningar gjorts 
där valpar är födda i ett av Jordbruksverket icke listat land (i samtliga aktuella fall 
Serbien) men med pass utfärdat i ett EU-land, villkoren för import från EU-land är 
uppfyllda men inte från ett icke listat land. UKK beslutade, med hänvisning till att 
hunden inte förts in landet i enlighet med gällande bestämmelser, att avslå ansökan 
om registrering. UKK beslutade även att hund som inte uppfyller gällande krav för 
införsel som regel ska nekas registrering. 
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R33/18  
Dogo canario 
Medlem som importerat hund uppfödd i Serbien men som har pass från Ungern och 
införd som om den är född i Ungern. Vid SKKs kanslis undersökning framkommer det 
att valpen förts in till Sverige på ett sätt som strider mot införselbestämmelserna. 
Serbien är enligt Jordbruksverket ett så kallat ”Icke listat land utanför EU” och för 
införsel till Sverige (EU) krävs därför att följande villkor är uppfyllda före import av 
hund:  

 Djuret ska vara id-märkt.  
 Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies.  
 Djuret ska ha ett veterinärintyg eller ett EU-pass.  
 Djuret ska ha en djurägareförsäkran.  
 Djuret ska ha ett godkänt blodprov för kontroll av mängden rabiesantikroppar. 

Blodprovet ska tas minst 30 dagar efter rabiesvaccinationen och minst tre 
månader innan införseln.  

 Djuret ska kontrolleras vid Entry Point. 

UKK förde en mycket ingående diskussion gällande vad förfarandet kan innebära för de 
svenska hundarna samt för landets rabiesskydd, att få in rabiessmitta i Sverige skulle 
oundvikligen få mycket stora konsekvenser för både människor och djur. I SKKs 
Grundregel 1:1 kan man utläsa ”att det krävs av varje medlem i SKK-organisationen: 
att behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet 
liksom gällande djurskyddslagstiftning.” Likaså anges det på SKKs blankett 
”Registreringsansökan för importerad hund” att  ”Undertecknad försäkrar härmed på 
heder och samvete att ovan nämnda hund införts till Sverige i enlighet med gällande 
införselbestämmelser för hund”. 
 
UKK noterar dessutom att flera mycket likartade importregistreringsansökningar gjorts 
där valpar är födda i ett av Jordbruksverket icke listat land (i samtliga aktuella fall 
Serbien) men med pass utfärdat i ett EU-land, villkoren för import från EU-land är 
uppfyllda men inte från ett icke listat land. UKK beslutade, med hänvisning till att 
hunden inte förts in landet i enlighet med gällande bestämmelser, att avslå ansökan 
om registrering. UKK beslutade även att hund som inte uppfyller gällande krav för 
införsel som regel ska nekas registrering. 
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R34/18  
Pudel 
Uppfödare som skickat in en importregistreringsansökan men inte hämtat ut 
handlingarna trots påminnelser. Mycket kort tid innan UKKs möte har dock uppfödaren 
till slut löst ut handlingarna. UKK vill härmed påtala att det är av vikt att man i tid löser 
ut de handlingar som man själv har beställt. UKK noterar även att uppfödaren haft 
tidigare ärenden, UKK uppmanade uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med 
och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
R35/18  
Fransk bulldogg 
Medlem som skickat in registreringsansökan för importerad hund, efter omregistrering 
har SKK skickat handlingarna till ägaren utan att dessa - trots påminnelse har lösts ut. 
UKK anser att det är beklagansvärt att medlemmen inte löser ut handlingarna som 
denna själv har beställt. Hundens registrering är borttagen från SKKs register, UKK 
beslutade att hundens exportstamtavla ska skickas åter, ärendet lades därefter till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
R36/18  
Bostonterrier 
Uppfödare som importerat hund uppfödd i Serbien men som har pass från Ungern och 
införd som om den är född i Ungern. Vid SKKs kanslis undersökning framkommer det 
att valpen förts in till Sverige på ett sätt som strider mot införselbestämmelserna. 
Serbien är enligt Jordbruksverket ett så kallat ”Icke listat land utanför EU” och för 
införsel till Sverige (EU) krävs därför att följande villkor är uppfyllda före import av 
hund:  

 Djuret ska vara id-märkt.  
 Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies.  
 Djuret ska ha ett veterinärintyg eller ett EU-pass.  
 Djuret ska ha en djurägareförsäkran.  
 Djuret ska ha ett godkänt blodprov för kontroll av mängden rabiesantikroppar. 

Blodprovet ska tas minst 30 dagar efter rabiesvaccinationen och minst tre 
månader innan införseln.  

 Djuret ska kontrolleras vid Entry Point. 

UKK förde en mycket ingående diskussion gällande vad förfarandet kan innebära för de 
svenska hundarna samt för landets rabiesskydd, att få in rabiessmitta i Sverige skulle 
oundvikligen få mycket stora konsekvenser för både människor och djur. I SKKs 
Grundregel 1:1 kan man utläsa ”att det krävs av varje medlem i SKK-organisationen: 
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att behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet 
liksom gällande djurskyddslagstiftning.” Likaså anges det på SKKs blankett 
”Registreringsansökan för importerad hund” att  ”Undertecknad försäkrar härmed på 
heder och samvete att ovan nämnda hund införts till Sverige i enlighet med gällande 
införselbestämmelser för hund”. 
 
UKK noterar dessutom att flera mycket likartade importregistreringsansökningar gjorts 
där valpar är födda i ett av Jordbruksverket icke listat land (i samtliga aktuella fall 
Serbien) men med pass utfärdat i ett EU-land, villkoren för import från EU-land är 
uppfyllda men inte från ett icke listat land. UKK beslutade, med hänvisning till att 
hunden inte förts in landet i enlighet med gällande bestämmelser, att avslå ansökan 
om registrering. UKK beslutade även att hund som inte uppfyller gällande krav för 
införsel som regel ska nekas registrering. 
 
R37/18  
Siberian husky 
Medlem som parat med hane utan känd testikelstatus, hanen är numera död. 
Medlemmen ansöker om dispens att få registrera kullen.  UKK beslutade att tillåta 
registrering av kullen samt pålägga samtliga valpar avelsspärr som inte kan lyftas.  
 
R38/18  
Fransk bulldogg 
Medlem som skickat in registreringsansökan på en uppfödd kull, hanen saknar intyg 
om testikelstatus. SKKs kansli har efterfrågat ett sådant men trots påminnelse har 
inget svar inkommit. UKK noterar att hanhundsägaren är SKK uppfödare. UKK 
beslutade att anmäla uppfödaren som hanhundsägaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 

§ 110 Utbildning 

På föregående möte uppdrogs det åt sekreteraren att undersöka antalet deltagande på 
SKKs digitala uppfödarutbildning. Information förelåg gällande antalet deltagare: till 
dags dato har 468 deltagit samt antal godkända är 85%. Kommittén noterade 
informationen. 
 
 

§ 111 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

Kommittén noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut. 
 
 



  
SKK/UKK nr 5 2018 
2018-12-12 

Sida 22/23 

 
 

 
§ 112 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

Förelåg protokollsutdrag från CS §129e kommittén noterade utdraget och lade det 
därefter åt sidan utan vidare åtgärd. 
 
 

§ 113 UKKs nyhetsbrev 

Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet. 
 
 

§ 114 Övriga ärenden 

Tommy Vestergren 
Tog upp problem han stött på gällande vissa IT frågor samt de svar eller avsaknad av 
svar han givits i egenskap av engagerad i specialklubb. Kommittén beslutade att ta upp 
frågan vid gemensamt möte med SKKs Avelsavdelning. 
 
 
 

§ 115 

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. 
 
 
 
 

§ 116 Nästa möte 

16 februari, Thoresta. 
 
 
 
 
 
 

§ 117 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde 
avslutat. 
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Vid protokollet: 
Åsa Blomqvist 
 
 
 
 
Justeras:    
Freddy Kjellström Tommy Vestergren 
Ordförande    Ledamot 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


