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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté (UKK) den 2 april 2012 
 
Närvarande: Annica Uppström (ordf.), Irene Berglund, Ulla Eckerberg, Ann-Charlotte 
Hillberger, Gunilla Skoglund, Åsa Magnusson Juberget, Monica Åkesson 
 
Adjungerade: Åsa Lindholm, Petra Waleij, Agneta Lönn, Helena Rosenberg § 61 
 
Vid protokollet: Åsa Blomqvist 
 
 
 
§ 47 Sammanträdet öppnas 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till UKKs tredje möte för året. Mötet förklarades därefter 
öppnat. 
 
 
§ 48 Val av justerare 
 
Ulla Eckerberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 49 Föregående protokoll 
 
Förelåg justerat protokoll från SKK/UKK sammanträde nr 2/2012, 2012-03-06, protokollet 
lades med ett godkännande till handlingarna. 
 
 
§ 50 Information från ordföranden 
 
Resultatrapporten samt den ekonomiska redovisningen för 2011 gicks igenom, uppdrogs till 
ordföranden att titta närmare på de kommande kostnaderna för kommittén. 
 
 
§ 51 Information från SKKs VD/Chefsjurist 
 
Chefsjuristen presenterade ett förslag på köpeavtal för privatperson, kommittén diskuterade 
frågan noggrant och beslutade att inte införa ett sådant avtal. Kommittén anser att ett sådant 
avtal skulle kunna missuppfattas. Kommittén beslutade dock att information angående vad 
som bör ingå i ett köpeavtal mellan privatpersoner ska läggas ut på SKKs hemsida. 
Den slutliga versionen av SKKs nya avtal presenterades och godkändes, avtalen ska så 
snart det är möjligt göras tillgängliga. Kommittén uttryckte också vikten av att information om 
avtalen sprids så mycket som möjligt, information kommer att produceras för vidarebefordran 
till klubbar, uppfödare och så vidare. UKK anser att det är viktigt att alla hinner få information 
om avtalen samt att det klart kommuniceras ett sista datum för nytecknande. Av den 
anledningen beslutades det att sista datum för nytecknande av de nuvarande avtalen är 
2013-05-31.  



 

 
 
§ 52 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
 
Riktlinjerna för kennelkonsulenter gicks igenom. Enligt SKKs allmänna rutiner krävs det att 
funktionär/ledamot arbetat mer än 5 timmar för att få ut ett helt dagsarvode. UKK beslutade 
att dagsarvodet för konsulenterna ska utbetalas i enlighet med rutinerna. Redovisning av det 
faktiska antal timmar en konsulent varit på besök är viktigt då detta ger en realistisk bild av 
den tid konsulenterna behöver för sina besök. 
Kommittén gick igenom de konsulentansökningar som inkommit. 
 
Helena Sirén presenterade förslag på innehåll till regionträffarna, uppdrogs till Helena att 
fortsätta arbetet med planeringen samt förbereda material till träffarna. 
Helena Sirén, Ulla Eckerberg samt Per-Inge Johansson har med kennelkonsulenter från 
regionen varit på ett mycket positivt och givande möte med länsstyrelsen i Jönköpings län. 
På mötet presenterades konsulenternas samt länsstyrelsens arbete, och det fördes en 
diskussion om det eventuella framtida samarbetet. Ett möte med länsstyrelsen i Skåne 
kommer att hållas. Kommittén diskuterade också frågan om besöksprotokoll kontra 
länsstyrelserna, frågan är mycket komplicerad och kommitténs inställning är att man inte ska 
besluta något förhastat. Frågan kommer att diskuteras ytterligare.  
Gunilla Skoglund kommer ta över ansvaret efter Margareta Sundqvist för konsulenterna 
gällande regionerna Sörmland, Uppsala, Stockholm samt Gotland. 
 
 
§ 54 Information från UKKs ledamöter 
 
Agneta Lönn kommer tillfälligtvis träda in som representant från UKK i Agrias 
skadeprövningsnämnd. 
Ann-Charlotte Hillberger, Gunilla Skoglund samt Åsa Blomqvist representerade UKK vid 
Margareta Sundqvists begravning. 
Monika Åkesson har tillsammans med Per-Inge Johansson besökt Sydskånska 
kennelklubben, frågor från mötet kommer att redovisas ledamöterna vid nästa möte. 
Åsa Magnusson Juberget informerade om diskussion med Prof. Åke Hedhammar gällande 
det uppdrag hon fått från UKKs förra möte. Frågan ska utredas vidare, och Åsa Magnusson 
Juberget uppdras hålla fortsatt kontakt med Åke Hedhammar i frågan. 
 
 
§ 55 Uppfödarärenden 
 
U3/12  
Ägare av hanhund som fått sin hunds faderslinje borttagen på grund av beslut från UKK. 
Hanhundsägaren protesterar mot detta och menar att det inte är korrekt. Ärendet bordlades 
i väntan på vidare utredning.  
 
U10/12  
UKK beslutade vid möte 1/2012 att anmäla uppfödaren till Disciplinnämnden på grund av 
transport av dräktig tik, uppfödaren begär nu omprövning av ärendet. UKK gick igenom 
uppfödarens skrivelse, då inga nya omständigheter gällande transporten framkommit 
beslutade kommittén att anmälan till Disciplinnämnden kvarstår. 
 
U23/12  
Uppfödare som skrivit köpeavtal där uppfödaren har rätt att mot ersättning ta en kull valpar 
på tiken. Uppfödaren har efter kennelkonsulentbesök rättat till det felaktiga avtalet. Ärendet 
läggs till handlingarna utan åtgärd då uppfödaren rättat till felet samt intygat att det inte ska 
upprepas. 



 

 
U24/12  
Uppfödare och fodervärd som tvistar om avtal. Fodertiken var vid kontraktsskrivandet inte 
veterinärbesiktigad. Tiken tjuvparas när hon är i fodervärdens ägo, uppfödaren väljer att vid 
det tillfället inte häva avtalet. När tiken börjar löpa tar uppfödaren tiken för parning. 
Fodervärden menar att tiken då paras med två olika hanar. Uppfödaren vill efter parning 
häva avtalet och lämnar inte tillbaka tiken till fodervärden. Fodervärden kontaktar SKKs 
juridiska avdelning som meddelar parterna att hävning görs enligt avtalet, det vill säga i 
allmän domstol. Uppfödaren lämnar därefter tillbaka tiken. UKK beslutade att begära 
blodtypning på samtliga valpar samt möjliga föräldrar, ärendet bordlägges i väntan på svar 
på blodtypningen. 
 
U25/12  
Uppfödare som innehaft kennelnamn sedan 2011, vid kennelkonsulentbesök uppger denne 
att det är en annan utesluten person som egentligen har hand om kenneln. UKK beslutade 
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på Disciplinnämndens beslut. 
 
 
§ 56 Ärenden angående leder 
 
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
Inga inkomna 
 
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
 
HD19–23/12  
Jämthund, mastiff, pudel stor, welsh springer spaniel, mastino napolitano  
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
 
HD24/12  
Jämthund 
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. 
 
HD25/12  
Jämthund 
Uppfödaren har fått sin tik tjuvparad när denna varit på jakt med en annan person, 
uppfödaren har för en kort tid sedan fått ett påpekande från UKK gällande att denna inte 
skrivit avtal gällande en fodertik. UKK diskuterade ärendet, då rutinerna normalt är när en 
uppfödare brutit mot reglerna två gånger att anmäla denna till SKKs disciplinnämnd. Tiken 
har dock blivit tjuvparad innan det tidigare ärendet avgjorts, UKK beslutade att godta den 
inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
HD26/12  
Border collie 
Uppfödaren trodde att hanen var röntgad. 
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. 
 
Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning. 
P18-20/12 
Chihuahua, chihuahua, chihuahua 
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
 
P21/12 
Chihuahua 
Uppfödaren har skrivit fel parningsdatum. 
UKK diskuterade ärendet ingående och beslutade därefter att godkänna uppfödarens 
förklaring. 
 
P22/12 
Chihuahua 
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. 
 
 
§ 57 Grundregelärenden 
 
Tik under 18 mån 
G41/12 
Fransk bulldog 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
 
Täta kullar 
G42/12 
Dvärgpincher 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
 
G43/12 
Dansk-svensk gårdshund 
Uppfödaren hade tänkt fel gällande datumen för tikens senaste kullar. 
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. 
 
Täta kullar tik över 7år 
G44/12  
Berner sennenhund 
Uppfödaren valde att para tiken då hon är frisk och fräsch. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 
beslut. 
 



 

G45/12  
Cane corso 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder och i 
god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 
uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Tik med 6:e kull 
G46/12  
Jack russell terrier 
Tiken blev 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. 
 
G47/12  
Jämthund 
Tik som är inköpt från Finland där hon fått två kullar. Någon inhämtning från andra länders 

databaser görs inte automatiskt vid registrering av kullar, därför har tikens senare kullar som 

fötts i Sverige kunnat registreras i SKK utan att de finskfödda kullarna uppmärksammats. 

Tiken har totalt fött sju kullar. När den för tiken sjunde kullen skulle registreras 

uppmärksammades att hon fött kullar i Finland. Uppfödaren inkom då med förklaring att tiken 

blivit tjuvparad. Den nuvarande ägaren har ägt tiken då hon fått sina två sista kullar. UKK 

diskuterade ärendet ingående, regeln gällande att tikar bara får ha fem kullar har tagits fram 

för att skydda tikarna mot överutnyttjande. Uppfödaren till de två sista kullarna har inget 

kennelnamn. 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. 

MH ej utfört innan parning 
G48/12  
Rottweiler 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
 
 
§ 58 Ögonärenden 
 
Tik, hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
Ö16/12  
Papillon 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
 
Ö17/12  
Papillon 
Uppfödaren släppte av misstag ut hane och tik tillsammans dagen innan ögonlysningen. 



 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 
 
Ö18/12  
Papillon 
Uppfödaren skrev av misstag fel parningsdatum på registreringsansökan. 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 
 
Ö19/12  
Portugisisk vattenhund 
Uppfödaren har inte kommit in med någon förklaring till varför hanen inte var ögonlyst innan 
parning annat än att flera andra testers har gjorts. 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. 
 
Ej prcd-PRA innan parning 
Ö20/12  
Pudel dvärg 
Uppfödaren inväntade inte blodprovssvar på hane då uppfödaren med vetskap om att hanen 
genom sin härkomst kunde vara antingen PRA A eller B. Intentionen med ett hälsoprogram 
är att resultat ska föreligga före parning, även om det kan förutsägas att en hund antingen är 
A eller B. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 
 
Kommittén diskuterade också det faktum att det på kort tid förekommit ärenden där 
pudeluppfödare av olika anledningar inte har DNA-testat hundarna innan avel enligt de regler 
som finns. Argumentet uppfödarna åberopar är att man baserat på föräldradjurens status kan 
veta vad det icke testade avelsdjuret själv har för status och då har uppfödarna uppfattat att 
man inte behöver vänta på DNA-resultatet innan avel. Kommittén beslutade att påtala 
rasklubben detta. 
 
 
§ 59 Ärende angående hjärta 
Inga inkomna 
 
 
§ 60 Registreringsärenden 
R11/12  
Bichon havanais 
Kullen kom till via en tjuvparning och uppfödaren mådde dåligt av att det skett, därav den 
sena registreringen. UKK beslutade att tillåta registrering. 
 
R12/12 
Finsk spets  
Uppfödaren visste inte om 5-månadersregeln i och med att hon ej fött upp hundar inom SKK 
tidigare. Valparna finns kvar inom familjen. UKK beslutade att tillåta registrering. 
 
R13/12  
Siberian husky  
Uppfödaren var sjuk då kullen föddes samt hade ekonomiska problem, därav den sena 
registreringen. UKK beslutade att tillåta registrering. 
 
R14/12 
Boston terrier  
Hund som av tidigare ägare (som numera är utesluten) försökts omregistreras, nu vill den 
uteslutna medlemmens mor omregistrera hunden. UKK beslutade att ej tillåta registrering 



 

samt att anmäla modern till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Hon 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på Disciplinnämndens beslut. 
 
R15/12 
Cavalier king charles spaniel 
Uppfödare som vill registrera valpkull äldre än 5 månader, kullen är efter tik med avelsförbud. 
Tiken tjuvparades innan avelsförbudet hävts. Förbudet är nu hävt. Ärendet bordlades i 
väntan på svar från rasklubben gällande registrering av kullen. 
 
R16/12  
Pudel stor 
Uppfödare som uppfattat fel i frågan om hur gamla valparna får vara då de kan registreras. 
UKK beslutade att tillåta registrering. 
 
R17/12  
Kleiner münsterländer  
Rasklubb har kontaktat UKK i fråga om en kull med valpar där det förekommer en färg som 
enligt rasklubben är okänd. Uppfödaren menar att färgen finns samt att tiken varit under 
uppsikt under löp. Ärendet bordlades i väntan på vidare utredning. 
 
 
§ 61 Bordlagda ärenden 
R28/11  
Chihuahua 
Uppfödare som på grund av sjukdom inte registrerat 2 kullar, uppfödaren har också ett 
patellaärende. UKK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på svar från blodtypning på 
tidigare kull.  
Uppfödaren har trots påminnelser samt flera telefonsamtal till dags dato inte gjort 
blodtypningen. UKK beslutade att inte tillåta registrering av uppfödarens två oregistrerade 
kullar samt att avelsspärra kullen där blodtypningen inte blivit utförd. UKK beslutade att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
G14/12  
Pudel 
Tik tjuvparad. 
UKK beslutade att kennelkonsulentbesök ska utföras. Ärendet bordlades i väntan på att 
besöket har utförts. 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.  
 
 
§ 62 Dispenser 
 
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom dispensansökan och 
diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har redogjort hur deras samarbete 
tidigare skett. 
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens 
för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna inkommer med information om 
den ordning kennelnamnet ska tillfalla delägarna. Det vill säga: slutlig ägare, delägare 2 och 
delägare 3. 
 
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom dispensansökan och 
diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har redogjort hur deras samarbete 
tidigare skett. 



 

Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens 
för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna inkommer med information om 
den ordning kennelnamnet ska tillfalla delägarna. Det vill säga: slutlig ägare, delägare 2 och 
delägare 3. 
 
 
§63 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 
 
Förelåg utdrag från CS möte 2012-02-08--09.  
 
Förelåg utdrag från Kommittén för hundars mentalitets (KHM) möte 2012-01-30. Helena 
Rosenberg, sekreterare i KHM, gjorde en kort dragning av ärendet. UKK beslutade att de 
resultat gällande hundar som fått så kallad “Fördjupad genomgång” vid testet Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund (BPH) ska redovisas i SKKs databaser, dessa hundar bör 
heller inte automatiskt föreläggas några avelsrestriktioner. UKK är mycket intresserad av att 
ta del av en eventuell utvärdering av BPH. 
 
 
§64 Övriga ärenden 
 
Skrivelse från uppfödare med kennelnamn där uppfödarens kennelnamn används i en 
mycket snarlik version av annan uppfödare i dennas företag. SKKs Kennelnamnsregler 
anger att: 
“Om ett kennelnamn används i näringsverksamhet är det kennelnamnsinnehavarens 
skyldighet att kontrollera att namnet inte innebär intrång i någons varumärkesrätt eller annan 
ensamrätt till ett liknande namn. Skulle intrång ändå föreligga har SKK inget ansvar för detta 
och eventuell ersättningsskyldighet ska bäras av kennelnamnsinnehavaren.” Uppfödaren 
som använder det snarlika företagsnamnet har förtydligat på kennelns samt på företagets 
hemsidor. UKK konstaterar att namnet godkänts enligt gällande regler, samt att 
tillfredsställande åtgärder har vidtagits för att undvika eventuella missuppfattningar. Ärendet 
läggs därmed till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
UKK beslöt på förekommen fråga att till SKKs samtliga klubbar meddela vad det innebär 
gällande till exempel klubbars valphänvisning när en uppfödare av SKK meddelats ”Icke 
hänvisning”. 
 
 
§ 65 Nästa möte 
 
22 maj 2012, på Möllan Spånga. 
 
§ 66 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. 
 
 
§ 67 Sammanträdet avslutas 
 
Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat. 
 
 
 
 



 

Vid protokollet: 
 
 
Åsa Blomqvist 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Annica Uppström                                      Ulla Eckerberg 
 
Ordförande                                             Ledamot 
 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 
dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 
 


