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2012-01-28 

§§ 1-25 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 

kennelkonsulentkommitté (UKK) den 28 januari 2012 

 

 

Närvarande: Annica Uppström (ordf.), Irene Berglund, Ulla Eckerberg, Ann-Charlotte Hillberger, 

Gunilla Skoglund, Margareta Sundqvist, Åsa Magnusson Juberget 

 

Meddelat förhinder: Monika Åkesson 

 

Adjungerade: Åsa Lindholm, Helena Sirén, Petra Waleij under §16, Agneta Lönn, Per-Inge Johansson 

under §20 

 

 

Vid protokollet: Åsa Blomqvist 

 

 

 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 
 

Ordföranden hälsade alla välkomna, samt riktade ett speciellt välkomnande till Åsa Magnusson 

Juberget som är ny ledamot i kommittén. Mötet förklarades därefter öppnat. 

 

 

§ 2 Val av justerare 
 

Gunilla Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Val av verkställande utskott (VU) 
 

Kommittén beslutade att VU skall bestå av ordförande Annica Uppström samt Gunilla Skoglund. 

 

 

§ 4 Föregående protokoll 
 

UKK 6/11 samt 7/11  

Protokollen lades därmed med ett godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 5 Information från ordföranden 
 

Resultatrapporten gicks igenom, rapporten kommenterades i valda delar och lades därefter till 

handlingarna. 

 

Ordförande informerade om den aktuella utställningen ”Svenska Stövarklubben 100år” som finns på 

SKKs kansli. Kommittén beslöt att vid lämpligt tillfälle besöka utställningen.  

 



 

§ 6 Information från SKKs VD/Chefsjurist 
 

Chefsjuristen lade fram förslag på justeringar i avtalen, ”Köpeavtal”, ”Köpeavtal för hund med 

bibehållen avelsrätt” samt ”Fodervärdsavtal”. Kommittén gick igenom avtalen noggrant och godkände 

justeringarna efter smärre ändringar. 

 

 

§ 7 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
 

Nya kennelkonsulenter 

Kennelkonsulent Inger E Jansson rekommenderar att kennelkonsulentelev Tony Folin Jämtlands län 

auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Tony Folin. UKK hälsar honom varmt välkommen i 

konsulentverksamheten. 

 

Skrivelse angående klagomål på kennelkonsulent gicks igenom. Kommittén beklagar att uppfödaren 

uppfattat att konsulenten anmält denne till länsstyrelsen. Konsulentens förklaring ger dock inte 

kommittén någon anledning att tveka på att denna handlat korrekt. Kommittén vill också understryka 

att konsulenterna endast kommunicerar med den/de person/er som hos SKK är registrerad som 

innehavare i kenneln. Beslutades även att sekreteraren skulle tillskriva kennelinnehavaren. 

Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.  

 

Skrivelse där konsulent ansöker om ersättning för stelkrampsvaccination i förebyggande syfte samt 

första hjälpen kit och bajspåsar. Kommittén avslår ansökan och hänvisar till ”Etiska riktlinjer” för 

kennelkonsulenter. 

 

Skrivelse angående innehåll i en konsulents valpannons samt hemsida. Kommittén vill betona vikten 

av att man som konsulent är en SKK-representant och i den rollen måste man vara noggrann med vad 

för slags åsikter man uttrycker även om dessa är skrivna på sin egen hemsida eller i sina egna 

annonser. Kommittén beslöt att Helena Sirén kontaktar konsulenten och meddelar denne det 

olämpliga i skrivningen.  

 

Kommittén beslutade att de så kallade Länskonferenserna skall byta tillbaka till det gamla namnet 

Regionträffar. 

Regionträffarna kommer att utföras av respektive ledamot hösten 2012, ledamöterna beslutar i samråd 

med konsulenterna i sin region datum för träffarna. Det dokument baserat på frågor som framkom vid 

kennelkonsulentkonferensen 2011 förelåg, kommer att skrivas rent av sekreteraren samt utgöra ett 

underlag för regionträffarna. Helena Sirén ska också lämna förslag till ordföranden på dagordning vid 

träffarna. 

 

Skrivelse från Västerbottens Kennelklubb angående tillsättandet av nya kennelkonsulenter. Kommittén 

beslutade att skicka info till klubben angående rekrytering av nya konsulenter. UKK är mycket 

positivt inställd till att få tips från länsklubbar, specialklubbar samt rasklubbar angående nya lämpliga 

konsulentelever. 

 

Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade. 

 

 

§ 8 Information från sekreteraren 
 

Statistik för UKKs ärenden 2011 presenterades och kommenterades. 

 

 

§ 9 Information från UKKs ledamöter 
 



Ann Charlotte Hillberger har varit på möte i Veterinära ansvarsnämnden. Vid mötet framkom fråga 

angående de hjärtintyg som utfärdas. Ann Charlotte har därefter varit i kontakt med avelskansliet 

angående en eventuell översyn av blanketten. 

 

Ulla Eckerberg har blivit kontaktad av konsulent då denne fått förfrågan från Länsveterinären i 

Jönköpings län gällande eventuellt möte. Ulla kommer att kontakta konsulenterna i regionen och 

bestämma datum samt även hålla en regionträff i samband med länsveterinärmötet.  

Ulla meddelade även att det i den rasklubb hon är engagerad i skall skrivas en artikel i specialklubbens 

tidskrift gällande kennelkonsulenternas arbete samt vilka skyldigheter man har som medlem att släppa 

in dessa.  

Kommittén uttryckte sitt gillande över initiativet och beslöt att Helena Sirén skall sätta ihop en 

liknande text för spridning i resten av organisationen 

 

 

§ 10 VU ärenden 
 

Ärende gällande tikägare och hanhundsägare där de inte tecknat parningsavtal och nu tvistar om 

ersättning. VU har tagit ett beslut angående ärendet men detta har hanhundsägaren opponerat sig emot. 

Kommittén gick igenom de dokument som hanhundsägaren och tikägaren skickat in. UKK diskuterade 

ärendet ingående. En ersättning som de båda har nämnt är en kontant ersättning per valp, ersättningen 

har av tikägaren deponerats hos SKK. UKK beslutade att VUs beslut om att den deponerade summan 

är en skälig ersättning och att kullen därmed kan registreras. Ersättningen skall betalas till 

hanhundsägaren, om hanhundsägaren har krav på ytterligare ersättning hänvisar SKK till allmän 

domstol. 

UKK vill också ta tillfället i akt att starkt betona vikten av att ha ett av båda parter godkänt 

parningsavtal innan man parar hundarna. Parningsavtal finns på SKKs hemsida där man lätt kan 

printa ut det eller kontakta SKK för att få det hemskickat. 

 

 

§ 11 Uppfödarärenden 
 

U1/12 
Uppfödare som anmäler annan medlem för att denna använt sig av uppfödarens hund i avel utan 

dennes tillåtelse. Enligt uppfödaren lånas hunden ut till medlemmen. Inget avtal finns skrivet, tiken är 

över 5 år. 

UKK gick igenom både uppfödaren som medlemmens skrivelser. Som uppfödare inom SKK-

organisationen är man enligt grundreglerna skyldig att upprätta avtal vid överlåtelse av hund. Inget 

sådant är upprättat, det avtal som skulle ha varit aktuellt är fodervärdsavtal, detta avtal sträcker sig 

fram till dess tiken når 5 års ålder, tiken övergår därefter i fodervärdens ägo. I och med att tiken är 

över 5 år anser UKK att tiken övergått i medlemmens ägo. 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. 

 

U2/12 
Hanhundsägare som inte undertecknar registreringsansökan. Parningsavtal är undertecknat men 

hanhundsägaren är nu inte säker på att det var korrekt tik som parades. Hanhunden var inte 

patellaundersökt innan parning, något som är krav i rasen. Hanhunden var trots avsaknad av 

hälsoundersökning utannonserad som avelshund. Begäran om blodtypning har skickats till både 

tikägare och hanhundsägare, tikägaren har gjort detta men hanhundsägaren har trots påminnelser inte 

gjort detta. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen då ett av hanhundsägaren påskrivet 

parningsavtal finns. Kullen skall dock påföras avelsförbud i väntan på att hanhundsägaren gör 

blodtypningen. De utlägg tikägaren haft i samband med blodtypningen regleras när resultatet av detta 

är klart. UKK beslutade att anmäla hanhundsägaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 

grundregler. Hanhundsägaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 



 

U3/12  
Uppfödare som importerat två valpar, en hane och en tik, vilka efter en tid såldes till Norge. Tiken 

skulle så småningom avelsgodkännas, men detta gick inte tiken igenom eftersom den av hemlandets 

rasspecialister bedömdes som rasotypisk. Både hanen och tiken har återköpts av uppfödaren. Två 

andra hundar som är halvsyskon till de två valparna (har samma far) befinner sig Norge sedan tidigare. 

En blodtypning visar att de fyra hundarna inte kan ha samma pappa. Uppfödarens egen hane har enligt 

uppfödaren parat de två hundarnas mor och har därefter åkt tillbaka till sin uppfödare utomlands. Om 

tiken därefter har blivit parad av annan hane har uppfödaren enligt uppgift ingen vetskap om. 

Uppfödaren har köpt tillbaka de två hundarna som denna sålde till Norge. UKK gick igenom de 

omfattande skrivelserna i ärendet. Den anmälda uppfödaren har inte själv fött upp hundarna och kan 

därför inte ställas till svars för att de importerade hundarna inte har samma far. Kommittén beslutade 

att härstamningen på faderns sida på de berörda hundarna skall tas bort. Ärendet lades därefter till 

handlingarna utan vidare åtgärd. 

 

U4/12 
Uppfödare som blivit anmäld för att ha levererat valp utan registreringsbevis. Uppfödaren har inte 

kunnat registrera kullen då erforderligt test inte genomförts. UKK gick igenom skrivelserna, 

uppfödaren har inte haft möjlighet att vid leverans av valpen skicka med registreringsbevis eftersom 

testet dröjde. Uppfödaren har så fort som möjligt skickat registreringsbeviset till valpköparen. 

Uppfödaren trodde att testet redan fanns hos SKK eftersom hanhundens far hade registrerad avkomma 

i Sverige. Kullregistrering kunde dock inte ske då hanhunden inte var hereditärt friförklarad, för att 

kunna vara det krävs att avelsdjurets båda föräldrar själva är hereditärt fria eller testats fria. Ärendet 

lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 

 

U5/12 
Hanhundsägare som anmäls av tikägare för att denna inte skriver på registreringsansökan. Enligt 

tikägaren har hon på grund av sjukdom inte betalat parningsavgiften i tid och nu vägrar 

hanhundsägaren att ta emot pengarna. Parningsavtal har skrivits. SKKs kansli har i skrivelse till de 

båda tolkat parningsavtalet och vilken summa som skall erläggas av tikägaren men något sådant har 

inte gjorts. Tikägaren har också annonserat att denne har ett kennelnamn vilket inte stämmer då 

avgiften för kennelnamnet inte inbetalats i tid. Enligt tikägaren är det ett misstag att det funnits en 

hemsida med ett ansökt men ej betalt kennelnamn. UKK beslutade att anmäla tikägaren till SKKs 

Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Tikägaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan 

på disciplinnämndens beslut. 

 

U6/12 
Medlem som annonserar att denne startat uppfödning av en ny ras “Svensk terrier” eller “Skånsk jakt 

terrier”, där denne ser sig ha stöd av SKK samt FCI. Medlemmen skriver att denne följer SKKs 

bestämmelser. Medlemmen menar också att demodex på valpar kan förhindras om dessa avmaskas 

enligt medlemmens föreskrifter. UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för 

brott mot SKKs grundregler. Medlemmen beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 

disciplinnämndens beslut. 

 

U7/12 
Valpköpare som köpt hund av uppfödare och inte fått stamtavla på valpen. Uppfödaren har inte svarat 

på SKKs brev. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på Disciplinnämndens beslut. 

 

U8/12 
Uppfödare som anmäls av fodervärd för att inte lämna tillbaka fodertik till fodervärd efter parning. 

Uppfödaren menar att fodervärden inte sköter tiken enligt avtalet. UKK gick igenom ärendet och 

konstaterar då att kennelkonsulent varit ute hos både fodervärden och uppfödaren och att de numera är 

överens om att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. UKK vill dock återigen betona 

vikten av att vara överens innan man som uppfödare behåller en foderhund. Enda sättet att häva avtalet 



om man är oense är annars i allmän domstol. 

 

U9/12 
Köpare som fått fel registreringsbevis på sin hund, uppfödaren svarar UKK att denne gjort allt denne 

kan för att reda ut situationen. UKK uttalade att det är uppfödarens plikt att skicka med korrekt 

registreringsbevis till hunden. 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. Uppfödaren skall stå för köparnas eventuella utgifter för att ta sina hundar till veterinär för att 

scanna av hundens id-nummer samt införa detta i den stamtavla köparen har. Något byte av stamtavla 

kan inte göras då de eventuella meriter hunden har är registrerat på hundens registreringsnummer. 

Uppfödaren har tills 21/2 2012 att se till att registreringsbevisen blir korrekta samt att denne också 

skall inkomma med en redogörelse till UKK när detta är gjort.  

Punkten förklarades omedelbart justerad. 

 

U10/12 
Fodervärd och uppfödare som tvistar om fodervärdsavtal. Uppfödaren har enligt fodervärden 

transporterat dräktig tik i strid mot gällande lagstiftning. Enligt det avtal som finns är det endast 

uppfödaren som innehar utställningsrätten, då ord står mot ord om vad som eventuellt avtalats 

muntligt kan kommittén inte göra något uttalande om utställningsrätten för fodervärden. Uppfödaren 

skriver i svaret till UKK att gällande transporten av tiken ”att datum för transporten var en 

överenskommelse mellan mig och XX”. UKK kan inte göra någon annan bedömning än att 

transporten skedde i strid med lagstiftningen. UKK beslutade därför att anmäla uppfödaren till SKKs 

Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 

avvaktan på Disciplinnämndens beslut. 

 

U11/12 
Uppfödare som trots uppmaning från kennelkonsulenter fortsätter ha hund fastbunden utomhus i 

kätting samt burförvarar hundar inomhus. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 

Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 

avvaktan på Disciplinnämndens beslut. 

 

U12/12 
Uppfödare som fått föreläggande från länsstyrelsen på flertalet punkter. Kennelkonsulenter försöker få 

kontakt med uppfödaren utan resultat trots flertaliga kontaktförsök. 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. UKK beslutade att tillskriva uppfödaren och 

upplysa denne om de förpliktelser man har som medlem i SKK. UKK beslutade också att uppfödaren 

skall medverka till att ett kennelkonsulentbesök ska kunna göras innan 21 februari 2012. 

Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

U13/11 
SKKs kansli har tidigare beslutat att blodtypning skall ske på kull då det kan finnas misstanke om att 

härstamningen på kullen inte är korrekt. Uppfödaren meddelar att tiken en tid innan UKKs beslut 

blivit akut sjuk och gått bort. Veterinärintyg om detta förelåg. UKK anser inte att det längre finns 

anledning att begära blodtypning, ärendet läggs därför till handlingarna utan åtgärd.  

 

 

§ 12 Ärenden angående leder 
 

Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
Inga inkomna 

 

HD1-5/12  
Jämthund, australian working kelpie, strävhårig vorsteh, karelisk björnhund, långhårig vorsteh 



Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att uppfödarna 

fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 

HD 6-8/12 
Irländsk röd setter, jämthund, border collie 

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. 

P1-2/12 
Chihuahua, chihuahua 

Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att uppfödarna 

fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

P3-4/12 
Chihuahua, chihuahua 

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. 

 

P5/12 
Chihuahua 

Uppfödaren förekommer även i ärende U8/12. UKK ser allvarligt på att man på mycket kort tid bryter 

mot SKKs regler, då uppfödaren löst situationen i ärendet U8/12. 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. 

 

P6/12 
Chihuahua 

Uppfödare som 2010 anmälts av UKK till Disciplinnämnden på grund av täta kullar samt för att inte 

svara UKK. När ärendet togs upp i Disciplinnämnden valde uppfödaren att svara, uppfödaren anger att 

anledningen till den täta kullen var tjuvparning. Ärendet lämnades då av Disciplinnämnden utan vidare 

åtgärd. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

UKK har även fått svar från hanhundsägaren som menar att det inte är hans sak att ta reda på om 

tikarna är undersökta eller inte. 

Enligt SKKs grundregler åligger det ägare av avelshund att följa SKKs hälsoprogram. För raser med 

krav på veterinärmedicinskt/genetiskt undersökningsresultat // ska giltigt intyg om detta finnas för 

avelshundarna före parningstillfället. UKK övervägde att anmäla hanhundsägaren till SKKs 

Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs 

regler fortsättningsvis ska följas.  

 

 

§13 Grundregel ärenden 
 

Tik under 18 månader vid parning 

G1/12 
American staffordshire terrier 

Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren 

fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 



 

G2/12 
Yorkshireterrier 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

G3/12 
Dansk-svensk gårdshund 

Tik tjuvparad. 

UKK påpekade att uppfödaren 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 uppfödaren bryter mot 

grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

G4/12 
Jack russell terrier 

Uppfödaren hade inte uppmärksammat lagstiftningen angående ung tik då uppfödaren endast läst 

grundreglerna angående "vuxen hunds fysiska mognad ..." samt gamla uppgifter angående uppfödning. 

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. 

 

G5/12  
Tax  

Uppfödaren har inte svarat på SKKs brev, uppfödaren har förekommit 2010 i tidigare ärende då valde 

UKK att inte anmäla till Disciplinnämnden. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 

Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 

avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

G6/12 
Siberian husky 

Tik tjuvparad med 7 månader ung hane. 

UKK påpekade att uppfödaren 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 uppfödaren bryter mot 

grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

Tik över 7 år ej veterinärintyg innan parning   

  

G7/12 
Jämthund 

Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren 

fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

G8/12 
Whippet 

Uppfödarna hade tagit fel på födelsedatum och trodde tiken var ett år yngre än hon var. 

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.  

 

G9/12 
Samojed 

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. 

 

G10/12 
Bichon havanais 

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. 

 

Täta kullar tik över 7år 

G11/12 
UTGÅR 

 

G12-13/12 
Cavalier king charles spaniel, shetland sheepdog 

Tik tjuvparad. 

UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder och i god tid se 

till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot 

grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

G14/12 
Pudel 

Tik tjuvparad. 

UKK beslutade att kennelkonsulentbesök skall utföras. Ärendet bordlades i väntan på att besöket har 

utförts. 

 

G15/12 
Pomeranian 

Uppfödaren glömde att kolla hur långt det var sedan tidigare kull. 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att 

godta den inkomna förklaringen. 

UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande regler 

eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

prcd-PRA ej utf innan parning 
 

G16/12 
Pudel 

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. 

 

G17/12 
Pudel 

Hanen var DNA-testad utomlands uppfödaren trodde att detta test var godkänt av SKK. 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att 

godta den inkomna förklaringen. 

UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande regler 

eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 



 

G18/12 
Pudel 

Uppfödaren väntade inte på blodprovs svar på tik då uppfödaren med vetskap om att tiken genom sin 

härkomst kunde vara antingen PRA A eller B. Intentionen med ett hälsoprogram är att resultat skall 

föreligga före parning, även om det kan förutsägas att en hund antingen är A eller B. 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. 

 

Nära släkt 

G19/12 
Bullterrier 

Tik tjuvparad. 

UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder och i god tid se till 

att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot 

grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

Tik med 6:e kull 

G20/12 
Jack russell terrier 

Tik tjuvparad. Uppfödaren haft tidigare ärende 2010, då gällde det täta kullar. UKK beslutade att 

anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs 

med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

 

§ 14 Ögonärenden 
 

Tik, hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 

Ö1/12 
Bichon frisé  

Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren 

fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

Ö2-4/12 
Bichon frisé, papillon, papillon 

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. 

 

Ö5/12 
Shetland sheepdog 

Uppfödaren kan inte förklara varför tiken inte var ögonlyst, uppfödaren har tidigare ärende 2009. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

 

§ 15 Ärende angående hjärta 
Inga inkomna 

 

 

§ 16 Registreringsärenden 
 

R43/11 



Bordlagt ärende. Kommittén beslutade att tillåta registrering av kullarna då ett godkänt 

kennelkonsulentbesök har gjorts. Vid besöket skall SKKs grundregler och registreringsregler gås 

igenom. Besöket ska ha kunnat göras senast 6 mars 2012. 

Punkten förklarades omedelbart justerad. 

 

R1/12  
Uppfödare som inkommer med ytterligare en valp som denne vill registrera i en redan registrerad kull. 

Anledningen till att valpen inte registrerades när resten av kullen registrerades var att den hade ett fel 

som eventuellt gjorde att den skulle avlivas. Valpen är numera frisk. Enligt SKKs registreringsregler 

skall hela kullen registreras vid samma tillfälle. Skulle någon valp senare avlida (upp till 12 veckors 

ålder) får uppfödaren åter registreringsavgiften för valpen under förutsättning att veterinärintyg samt 

registreringsbeviset skickas till SKK. Av den anledningen finns det ingen orsak att inte registrera en 

valp som man inte är säker på om den kommer att klara sig eller inte. Kommittén beslöt att tillåta 

registrering av valpen. 

 

R2/12 
Medlem som vill registrera kull efter tik som ägs av utesluten medlem och efter hane som också har 

ägts av samme uteslutna medlem. UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd 

för brott mot SKKs grundregler. Medlemmen beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 

disciplinnämndens beslut. Kullen nekas registrering. 

 

R3/12  
Medlem som inte löser ut registreringsbevis för importerad hund trots upprepade påminnelser. UKK 

beslutade att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Medlemmen beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.  

 

R4/12 
Ej längre medlem som inte löser ut registreringsbevis för importerad hund trots upprepade 

påminnelser. UKK beslutade att skicka tillbaka medlemmens handlingar. 

 

R5/12 
Ärende där chefen för registreringsavdelningen samt VD tagit beslut om att inte tillåta registrering i 

den form som inskickats. Ärendet bordlägges i väntan på svar från den person som SKK anser är den 

korrekta uppfödaren. 

 

R6/12 
Uppfödare som först skickat in registreringsansökan med ett parningsdatum. Kullen registrerades och 

belades med avelsförbud då fadern till kullen inte hade ett giltigt hjärtintyg vid parningstillfället. 

Uppfödaren meddelar då SKKs registreringsavdelning att fel datum angivits på registreringsansökan 

och att korrekt datum i stället skulle vara tre dagar senare – efter det att hanen hjärtundersökts. 

Kommittén diskuterade ärendet ingående då man ställde sig frågande till uppfödarens förklaring. 

Kommittén beslutade att släppa avelsspärren samt att korrigera kullens parningsdatum. 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 

samt att vara mer noggrann eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

 

§ 17 Bordlagda ärenden 
 

R47/11 
Uppfödare som inte medverkar till att ett normalt kennelkonsulentbesök kan genomföras. Uppfödaren 

har dessutom av myndighet belagts med partiellt djurförbud. Kullregistrering som uppfödaren ansökt 

om nekas. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 



 

Två kennlar som annonserar på samma hemsida, den ena har ett registreringsförbud, den andra inte. 

Kennlarna föder upp samma ras samt bor på samma adress. Fråga från kansliet hade kommit in 

angående om detta är lämpligt. Kommittén uttalade sig att det inte är lämpligt. Kommitté anser dock 

inte att något brott mot grundreglerna föreligger. 

 

Brev från en kennelinnehavare där denna tidigare samarbetat med annan uppfödare men de har numera 

brutit med varandra. Den ena uppfödaren ber att SKK inte skall tillåta eventuell registrering efter två 

namngivna tikar. UKK uppmanar uppfödarna att själva lösa situationen eller att vända sig till allmän 

domstol för att lösa tvisten. 

 

 

§ 18 Dispenser 
 

Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom dispensansökan och 

diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har redogjort för hur deras samarbete 

tidigare skett. 

Med hänvisning till vad Centralstyrelsen 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. 

 

Dispensansökan för kull där tik parats hos person som uppger flera olika parningsdatum. UKK anser 

inte att någon dispensansökan behövs då det är fullt normalt att en tik paras vid flera olika tillfällen 

under ett och samma löp. Kullen medges registrering. 

 

 

§ 19 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 
 

U42/10 
UKK beslutade att återkalla DN-anmälan då uppfödaren löst situationen med att skriva korrekt avtal.  

 

U35/11 
UKK beslutade att återkalla DN-anmälan då uppfödaren löst situationen med att skriva korrekt avtal. 

 

Protokollsutdrag från Disciplinnämndens möte 2011-10-28 samt 2011-12-06 gicks igenom och lades 

till handlingarna. Kommittén informerades om återtagna disciplinnämndsanmälningar då brott ej 

längre föreligger.  

 

 

§ 20 Coachning av kennelkonsulenter/uppfödare 
Regionträffarna kommer att genomföras under hösten 2012. Varje ledamot har fått regioner tilldelade 

sig och kommer att meddela ”sina” konsulenter om när träff planeras.  

Per-Inge Johansson informerade om hur arbetet med samarbetsavtal med länsstyrelserna fortskrider. 

Meningen är att det skall starta med några länsstyrelser för att sedan kunna genomföras i större skala. 

Per-Inge ser att det är mycket viktigt för projektet att länsstyrelserna har acceptans för SKKs förmåga 

att ta ett större ansvar gällande egenkontrollen. Anna Qvarfort på SKKs kansli kommer inom kort 

upprätta en lista på vilka personer inom respektive länsstyrelse som är ansvarig för djurskyddet och då 

speciellt hund. Per-Inge efterlyste återigen möjlighet för kennelkonsulenter och länsstyrelse att få ta 

del av relevanta besöksprotokoll via internet, detta är något som efterfrågats länge och mycket. 

Chefsjuristen meddelade dock att detta blivit nedprioriterat vid revidering av SKKs IT-plan. 

Kommittén uttryckte stor missbelåtenhet gällande detta då det är av yttersta vikt och ett stort argument 

vid länsstyrelsesamarbetet att kunna visa på det omfattande och kvalitetssäkrande arbete SKKs 

konsulenter gör. Per-Inge ber även om mandat från kommittén att fortsätta projekt i redovisad riktning, 

mandatet gavs med stort bifall. 

 



Per-Inge redovisade även hur arbetet med SKKs juridikutbildning via internet går. De svårigheter som 

funnits diskuterades samt hur man ska gå vidare. Utvärderingen av projektet är ännu inte klar. Per-Inge 

samt Nina Berggren från SKKs kansli ingår i den arbetsgrupp som har ansvaret för utbildningen. 

 

Skrivelse från Örebro läns kennelklubb förelåg med fråga angående föreläsningsserie inom 

uppfödarutbildningen. Kommittén beslutade att hänskjuta frågan till VU för undersökning samt beslut 

så fort som möjligt  

 

 

 

§21 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 
 

Förelåg utdrag från CS möte 2011-11-16 angående DN anmälan som återkallats av CS. 

FCIs ”International breeding rules” förelåg. 

 

 

§ 22 SKKs valphänvisning på internet 
Fråga från VD angående vad som behövs revideras i Köpahund.se samt eventuella önskemål. 

Kommittén beslöt att bordlägga frågan till ett extra insatt möte.  

 

 

§ 23 Övriga frågor 
 

På grund av tidsbrist tas övriga frågor upp på nästa möte. 

 

 

§ 23 Nästa möte 
6 mars 2012, på Möllan Spånga, mötet kommer att vara extrainsatt där fokus kommer att ligga på 

SKKs Köpahund-site samt det remissvar SKK skall lämna gällande de områden hundar påverkas av 

Djurskyddsutredningens förslag.  

 

 

§ 24 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 funktionär. 

 

UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med justerat protokoll. 

 

 

§ 25 Sammanträdet avslutas 
 

Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat. 

 

Vid protokollet: 

 

 

Åsa Blomqvist 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Annica Uppström  Gunilla Skoglund 



 

Ordförande        Ledamot 

 

 

 

 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock 

bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 

 


