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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté (UKK) 5 december 2012.  
 
Närvarande: Annica Uppström (ordf.), Irene Berglund samt via telefon: Ann-
Charlotte Hillberger, Gunilla Skoglund from §128 -139 §, Åsa Magnusson Juberget 
§123-139, Monica Åkesson 
 

Adjungerade: 

Petra Waleij, Agneta Lönn, Helena Sirén samt VD Ulf Uddman under § 127 

Anmält förhinder: 

Ulla Eckerberg, Åsa Lindholm 
 
 

Protokoll 

Åsa Blomqvist 
 
 
 
 
 

§123 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna till UKKs sjätte möte för året. I och med att flera av 
ledamöterna inte kunde närvara vid mötet på grund av väderförhållandena deltog de 
istället via telefon. Mötet förklarades därefter öppnat. 
 
 

§ 124 Val av justerare 

Irene Berglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 

§125 Föregående protokoll 

Förelåg justerat protokoll från SKK/UKK sammanträde nr 5 2012, 2012-09-20 
Protokollet lades med ett godkännande till handlingarna. 
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§126 Information från ordföranden 

Resultatrapport 
Resultatrapport för september 2012 gicks igenom, och lades med ett godkännande till 
handlingarna.  
 
Remissförslag gällande grundreglerna förelåg, UKK diskuterade förslaget samt beslöt 
att lämna in förslag på ytterligare förtydligande. 
 
Datum för vårens möten diskuterades och fastslogs. Förutom det tidigare beslutade 
datumet för möte nummer 1 2013 kommer kommittén att ha möten följande datum 
2013: 20/3 samt 29/5, ytterligare mötesdatum kommer att fastställas på 2013 års 
första möte. 
 
Ordföranden informerade om att hon under en dag följt med en av landets 
kennelkonsulenter på besök hos olika kennlar, och att det varit en mycket givande dag.  
 
 

§ 127 Information från SKKs VD/Chefsjurist 

 
VD och Nils-Erik Åhmansson har deltagit i ett möte med Jordbruksverkets 
generaldirektör Leif Dennerberg. Dagen efter deltog VD samt representanter från SKKs 
kansli i ytterligare ett möte med Jordbruksverket, denna gång med Avdelningen för 
djurskydd och hälsa – enheten för sällskapsdjur. Viktiga och brännande punkter för SKK 
togs upp på båda mötena så som till exempel avelsprogram kontra regional tillsyn, 
tävlingsveterinärer, kennelkonsulenter och Länsstyrelsen samt smuggling av hundar. 
Ett vidare arbete tycktes båda parter vara rörande överens om, gällande just UKKs 
ansvarsområde och då speciellt den stora mängden hundar som importeras in i landet 
ser både SKK som Jordbruksverket att åtgärder behöver vidtas. Jordbruksverket tog 
upp några exempel där verket misstänker att personer ”tvättar” kullar via SKK, rasen 
man är speciellt bekymrad över är fransk bulldog.  
 
Med hänvisning till den information som SKK mottagit från Jordbruksverket beslutade 
UKK att SKK ska göra ”stickprovskontroller” och begära blodtypning på misstänkta 
kullar – då främst på fransk bulldog men att även andra raser kan involveras. 
UKK beslutade också att SKK står för kostnaden för veterinär samt blodtypning i de fall 
uppfödarens uppgifter stämmer, i annat fall står uppfödaren för dessa kostnader. 
Kontrollen ska utföras under första halvåret -2013. Information skickas till berörda 
klubbar. 
 
Punkten förklarades omedelbart justerad 
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SKKs chefsjurist Agneta Lönn informerade om de mindre avtalsändringar som gjorts i 
diverse avtal. 
 
 
 

§ 128 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

 
Nya konsulenter 
Kennelkonsulenterna Kent Andersson, Ann Billing samt Kerstin Spåre rekommenderar 
att eleven Christina Olsson, Västra Götalands län, auktoriseras. 
UKK beslutade att auktorisera Christina och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten. 
 
Kennelkonsulenten Sickan Beckman rekommenderar att eleven Björg Nymoen-Solberg, 
Gotland, auktoriseras. 
UKK beslutade att auktorisera Björg och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten. 
 
Avelskonferens 
Förelåg information angående SKKs avelskonferens samt den inbjudan till samtliga 
konsulenter som gjorts. 
 
Kennelkonsulent utbildningar 2013 
Utbildningar för nya konsulenter kommer att anordnas enligt följande: 19-21 april - 
utbildning steg 1 samt 15-17 november - utbildning steg 2, kommittén beslutade att 
steg 2 kommer att vara fredag till söndag. 
 
Regionträffar 
Förslag förelåg från Helena Sirén att det skulle anordnas fyra heldagars regionträffar 
under hösten 2013 samt att länen slås ihop till 4 regioner, förslagsvis: 
Södra (Skåne, Blekinge, Småland, Halland)  
Mellan (Östergötland, Gotland, Södermanland, Stockholm, Uppland, Västmanland, 
Dalarna  
Västra (Västra Götaland, Värmland, Örebro  
Norra (Gästrikland, Hälsingland, Västernorrland, Jämtland, Norr- och Västerbotten) 
Kommittén beslutade att bifalla förslaget. 
 
För kommitténs kännedom förelåg minnesanteckningar från regionträffarna i 
Skellefteå, Jönköping, Sundsvall, Malmö, Stockholm samt Västerås. Helena Sirén har 
hållit i träffarna samt som föreläsare gällande juridik har omväxlande Anne Skogh, 
Agneta Lönn och Stefanie de Pourbaix medföljt. Helenas intryck från träffarna är att de 
har uppskattats. Minnesanteckningarna har skickats ut till alla konsulenter. 
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Konferens 
Kommittén diskuterade om man ska ändra upplägget för kennelkonsulentkonferensen 
och i stället koncentrera sig på regionträffar, kommittén beslutade att man ska arbeta 
med frågan inför nästa konferens som är planerad till 2014. 
 
Förslag på skrivelse gällande få konsulentbesök enligt UKKs riktlinjer 
Förslaget godkändes efter smärre justeringar, kommittén uttalade att även ett ”ej 
hemma” besök räknas som ett av konsulenten utfört besök. 
 
Elektroniska protokoll 
Kommittén beslöt att arbeta för att SKK ska ta fram elektroniska besöksprotokoll, 
förslag ska lämnas för att lägga in detta i SKKs IT-plan. Helena Sirén gavs i uppdrag att 
initiera detta. 
 
Arvode 
Förslag på smärre arvodes ändringar samt förtydligande gällande UKKs riktlinjer för 
betalning förelåg, dessa godkändes efter vissa justeringar, förändringarna i riktlinjerna 
kommer att träda i kraft 1/1 2013. Kommittén beslöt även att systemet med 
inteckningskort till konsulenterna slopas. 
Kommittén gör även följande uttalande gällande arvode då konsulent blir tillfrågad om 
att vara föreläsare om SKK relaterade frågor:  
Kommittén uttalade att generellt ska den som är uppdragsgivare också stå för 
eventuell ersättning, det står dock konsulenten fritt att inte kräva någon ersättning. 
 
Frågor 
Vad hände med ”coachningen” av konsulenterna? I och med att varje ledamot har 
tilldelats ett område som sitt ”ansvar” så anser sig kommittén nöjd med detta, 
ledamoten fungerar som en kommunikationsväg till kommittén och konsulenterna är 
hjärtligt välkomna att kontakta sina ledamöter för eventuella frågor. 
 
Vad hände med den juridiska utbildningen på distans? 
Tyvärr har projektet inte utfallit till belåtenhet, det har inte fungerat så som det 
ursprungligen var tänkt. Projektet har därmed lagts vilande. 
 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
 

§129 Information från sekreteraren 

 
Sekreteraren informerade om APSIS nyhetsbrev som en möjlighet att nå ut till bland 
annat SKKs uppfödare. UKK beslutade att man ska testa detta och då förslagsvis i 
samarbete med Avelskommitté, UKK ansåg att två utskick per år var en lämplig start. 
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UKK diskuterade också kommitténs stående sida i Hundsport Special med information 
till uppfödare, kommittén beslutade att då informationen är både ständigt aktuell som 
högst berättigad att denna skulle vara kvar i nuvarande form – men att den också 
skulle läggas ut på SKKs hemsida på lämpligt ställe. 
 

§ 130 Information från UKKs ledamöter 

 
Irene Berglund 
Informerade om det arbete den norska motsvarigheten till svenska Jordbruksverket – 
Mattilsynet – gör i Norge angående hundsmuggling. Kommittén anser frågan mycket 
intressant samt bekymmersam, samt ser med tillförsikt fram emot det arbete som 
satts i gång i och med VDs besök hos Jordbruksverket. 
 

 

§ 131 VU ärenden 

Redogjordes för och fastställdes. 
 
 

§132 Uppfödarärenden 

U46/12  
Uppfödare som eventuellt använder sig av tilläggsavtal som kan anses inkräkta på 
köparens friheter. UKK beslutade att man ska skicka en kennelkonsulent till 
uppfödaren för att informera denne om SKKs avtal.  
 
U47/12  
Uppfödare som inte medverkar till att kennelkonsulentbesök kan utföras. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
U48/12 
Uppfödare som inte upprättat avtal (har också ett HD70/12 ärende). 
Ärendet bordlägges i väntan på kennelkonsulentbesök. 
 
U49/12 
Uppfödare som använt sig av ett icke korrekt avtal.  
Då uppfödaren enligt egen uppgift rättat till avtal till det felaktiga avtalet beslutade 
UKK att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U50/12 
Säljare/uppfödare som erbjuder valpar till försäljning, säljare och köpare kommer 
överens om tid och plats för leverans men säljaren ställer in mötet efter det att hon 
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missat att komma till mötet i tid. Köparen får inte svar på sina frågor. Säljaren 
meddelar till SKK att då hunden inte är en egen uppfödning gäller inte SKKs regler.  
Säljaren har vid en annan försäljning tagit 5000 kr i handpenning, köparen meddelar 
att hon ska opereras och därför inte önskar köpa hunden längre. Säljaren vägrar att 
återbetala några pengar, inget köpeavtal är upprättat, endast en handskriven notis på 
en kopia på annonsen finns. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
U51/12 
Uppfödare med blandraskull, uppfödaren har ej begärt dispens att sälja oregistrerade 
valpar. 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.  
 
U52/12 
Medlem med valpkull efter hane som ej är registrerad, enligt medlemmen har kullen 
tillkommit då hundvakten ej varit tillräckligt uppmärksam. 
Medlemmen har ej begärt dispens att sälja oregistrerade valpar. 
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. 
 
 

§ 133 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 

 
HD58-68/12 
Jämthund, labrador retriever, golden retriever, jämthund, jämthund, jämthund, 
jämthund, cocker spaniel, finsk stövare, hamiltonstövare, norsk älghund grå 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom 
upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
HD 69-71/12 
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Irländsk röd setter, tysk schäferhund, labrador retriever 
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. 

 

HD 72/12  

Hamiltonstövare 
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. 

 
P43-48/12 
Chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, bichon frisé 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom 
upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
P49-50/12  
Chihuahua, chihuahua 
Uppfödarna har missuppfattat reglerna/räknat fel på datum. 
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. 
 
P51/12 
Chihuahua 
Uppfödaren hade skrivit i fel parningsdatum, uppfödaren hade ett patella ärende 2011 
och fick då ett informationsbrev. UKK vill här betona vikten av att vara noggrann vid i 
fyllande av registreringsansökningar. 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.  
 
P52-53/12 
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 
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gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
P54/12 
Russkiy toy 
Uppfödaren hade patellaundersökt avelsdjuren i annat land än i Sverige och trodde då 
att detta undersökningsresultat var giltigt i Sverige. Enligt SKKs registreringsregler ska 
SKK-registrerade hundar ha ett officiellt svenskt undersökningsresultat, i och med att 
hundarna är omregistrerade till SKK krävs ett svenskt undersökningsresultat. 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.  
 
 

§ 134 Grundregel ärenden 

 

Tik under 18 månader vid parning 

G98-100/12 
Chihuahua, bolognese, affenpincher 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom 
upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G101-103/12 
Isländsk fårhund, tax, chihuahua 
Tikar tjuvparade. 
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 

Täta kullar tik under 7 år 

 
G104-106/12 
Pomeranian, russkiy toy, cocker spaniel 
Tikar tjuvparade. 
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. 
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Tik över 7år ej veterinär intyg innan parning 

 
G107/12 
Border collie 
Uppfödaren har missat att veterinärbesiktiga tiken. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 

Nära släkt 

G108/12 
Siberian husky 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G109/12 
Belgisk vallhund malinois  
Tik tjuvparad. 
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.  
 
G110/12 
Belgisk vallhund tervueren 
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. 
 
 

§ 135 Ögonärenden 

 

Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 

 
Ö40-43/12 
Tibetansk spaniel, amerikansk cocker spaniel, papillon, norrbottenspets 
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Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom 
upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Ö44/12 
Papillon 
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. 

 
Ö45/12 
Shetland sheepdog 
Uppfödaren hade skrivit fel 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 eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
 

Ej prcd-PRA innan parning 

Ö46/12 
Pudel 
Uppfödaren menar att denna tack vare hundens härstamning visste att den skulle vara 
fri. Intentionen med ett hälsoprogram är att resultat skall föreligga före parning, även 
om det kan förutsägas att en hund antagligen är fri baserat på hundens härstamning. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 
 
 

§ 136 Hjärtärenden 

 
H1/12 
Cavalier king charles spaniel 
Uppfödaren har missat att tiken inte hade ett giltigt hjärtintyg innan parning. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 
 
 

§ 137 Registreringsärenden 
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R50/12 
Rottweiler 
Uppfödare som fått en valp med stubbsvans, enligt registreringsreglerna ska en sådan 
valp veterinärundersökas senast 3 dagar efter födseln för att bekräfta detta. Något 
intyg skickades inte med vid registrering, efter uppmaning så fick SKK in ett intyg -
undersökningen var dock utförd när valpen var ca fem veckor – alltså senare än de tre 
tillåtna dagarna. SKK påpekade detta till uppfödaren som skickade in ett nytt intyg, 
enligt detta intyg skulle undersökningen vara gjord inom de tre dagarna efter födseln.  
UKK anser det mycket anmärkningsvärt att en veterinär agerar på detta sätt och 
kommer att tillse att berörda myndigheter blir varse om agerandet. UKK beslutade att 
ej tillåta registrering av valpen med stubbsvans samt att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R51/12 
Tax 
Uppfödare som ansöker om dispens om att få registrera kull efter tik äldre än 7 år utan 
tidigare kull. 
Uppfödaren har ej någon tidigare kull och visste inte enligt skrivelse om varken 7 års 
gränsen eller kravet på veterinärbesiktning, en besiktning är gjord efter valpning UA. 
UKK beslöt att tillåta registrering av kullen. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
R52/12 
Siberian husky 
Uppfödare ansöker om dispens om att få registrera två kullar efter tikar äldre än 7 år. 
Uppfödaren visste inte enligt sin skrivelse om regeln. UKK har inhämtat utlåtande från 
berörd rasklubb. 
Både SKK som rasklubben är bekymrad över uppfödarens val att para två tikar över 7 
år som är kullsyskon – med samma hane och som dessutom ger en högre inavelsgrad 
än vad rasklubben har som rekommendation. Uppfödaren har tidigare haft ett flertal 
kullar och borde därför vara väl förtrogen med både SKKs som klubbens regler och 
rekommendationer. Rasklubben menar i sitt svar att kontakt borde tagits med 
klubbens avelsråd, något som SKK till fullo instämmer i. UKK beslutade att tillåta 
registrering av kullarna samt 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.  
 
 
R53/12 
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Mops 
Medlem som vill registrera en kull efter en tik som köpts från en utesluten medlem, vid 
kennelkonsulentbesök hos medlemmen fanns inga valpar trots att dessa enligt 
registrerings ansökan är yngre än 8 veckor.  
Medlemmen meddelar konsulenten att denne inte har någon egen hund. UKK 
beslutade att inte tillåta registrering av kullen samt att anmäla medlemmen till SKKs 
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Medlemmen beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R54/12  
Utgår  
 
R55/12 
Utgår 
 
R56/12 
Siberian husky 
Uppfödare som vill registrera kull äldre än 5 månader, anledningen till den sena 
registreringen är att uppfödaren behållit alla valparna i kullen. 
UKK beslutade att tillåta registrering av kullen samt att bordlägga ärendet i väntan på 
kennelkonsulentbesök. 
 
R57/12 
Eurasier 
Kull efter tjuvparad tik, uppfödaren har väntat med registrering efter inrådan från de 
han har kontaktat. Uppfödaren vill nu registrera kullen eftersom flera av köparna vill 
meritera sina hundar. UKK vill härmed upplysa att man alltid ska kontakta SKK när man 
råkat ut för en tjuvparning för korrekta råd. UKK beslutade att tillåta registrering av 
kullen samt 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.  
 
R58/12 
Jämthund 
Uppfödare som ansöker om dispens för att få registrera en kull äldre än 5 månader, 
anledningen till att uppfödaren inte tidigare registrerat kullen är att tiken blev 
tjuvparad tik väldigt ung samt att hon var oröntgad. Uppfödaren sålde efter valpningen 
tiken och den nye ägaren skulle se till att tiken röntgades, detta gjordes efter en längre 
tid. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen samt 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. 
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R59/12 
Norsk älghund, grå 
Uppfödare som vill registrera kull efter tik äldre än 7 år, tiken har enligt uppfödaren 
tidigare varit dräktig men valpen var dödfödd. UKK beslutade att tillåta registrering av 
kullen. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot 
grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
R60/12 
Hamiltonstövare 
Uppfödare som vill registrera kull efter tjuvparad tik äldre än 7 år utan tidigare kull. 
Som svar på uppfödarens kommentarer vill UKK göra följande förtydligande: Som 
ansvarig kommitté handhar alltid UKK ärenden inom sitt ansvarsområde där 
medlemmar inte följt SKKs regler. UKK ser extra allvarligt på att en tik som är äldre än 7 
år använts i avel utan tidigare kull, i och med ärendets allvar har UKK valt att beslutet 
om dessa kullar ska registreras eller inte ska tas av hela kommittén. Kommittén har 
under 2012 haft 6 möten, att en del uppfödare då får vänta på att få sin kull 
registrerad är oundvikligt. UKK noterar att uppfödaren även har ett ytterligare ärende 
på dagens möte. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen samt påpekade att 
uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder och i god tid se till att 
hane och tik hålls åtskilda. UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
R61/12 
Cane corso 
Uppfödare som inte löst ut importregistreringsansökan. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
R62/12 
Jämthund 
Uppfödare som inte vill registrera kull efter tiken då denna enligt uppfödaren fått ett 
dåligt röntgenresultat. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd 
för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan 
på disciplinnämndens beslut. 
 
R63/12 
Fransk bulldog 
Medlem som under 2012 skickat in importregistreringsansökningar för sammanlagt 28 
stycken hundar, bland annat har medlemmen skickat in ansökan för en hel kull. 
Kullarna importeras i syfte att säljas vidare. 
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Vid kennelkonsulentbesök framkommer det att korrekta tillstånd saknas från 
Jordbruksverket då importen klassas som införsel av handelsdjur i och med att de 
införskaffats i syfte att återförsäljas. UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs 
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Medlemmen beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R32/12 
Finsk spets 
Uppfödare som vid möte 5/12 anmäldes till DN då något medlemsbevis inte inkommit i 
samband med kullregistrering trots upprepade påminnelser. Uppfödaren har nu 
inkommit med medlemsbevis. UKK beslutade att dra tillbaka sin anmälan till SKKs 
Disciplinnämnd samt att tillåta registrering av kullen. 
 
R46/12 
Shetland sheepdog 
Hanhundsägare som vid UKK möte 5/12 anmäldes till Disciplinnämnden. 
Hanhundsägaren har nu inkommit med ett yttrande samt undertecknat 
registreringsansökan. UKK beslutade att dra tillbaka sin anmälan till SKKs 
Disciplinnämnd. 
 
R31/12 
Beagle 
Medlem som ej löst ut importstamtavla. Vid möte 5/12 beslutades att medlemmen 
skulle anmälas till Disciplinnämnden, medlemmen har nu löst stamtavlan. UKK 
beslutade att dra tillbaka sin anmälan till SKKs Disciplinnämnd 
 
R26/12 
Leonberger 
Vid möte 5/12 beslutades att det skulle göras en blodtypning på en kull, tikägaren har 
nu inkommit med ytterligare yttrande. UKK gick igenom yttrandet och beslutade att 
man står fast vid sitt beslut att blodtypning ska utföras på kullen. 
 
R27/12 
Fråga från kansliet angående hur SKK ska hantera de stora mängder importer av 
specifika raser som görs. UKK uttalade att man är bekymrad över saken och beslutade 
att ge Petra Waleij samt Åsa Blomqvist uppdrag att utarbeta ett rutinförslag för 
presentation på UKKs nästa möte. 
 
R64/12  
Pudel 
Skrivelse från pudelklubben angående tecknad valp. UKK tog del av skrivelsen samt 
beslutade att blodtypning ska utföras på kullen samt föräldrar. 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
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R65/12 
Strävhårig vorsteh 
Uppfödare som söker dispens för att få registrera kull efter tik äldre än 7 år utan 
tidigare kull, uppfödaren visste inte enligt skrivelse om reglerna. UKK beslutade att 
tillåta registrering samt 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. 
 
 

§ 138 Bordlagda ärenden 

 

U40/12  
Uppfödare och före detta fodervärd som tvistar. Fodervärden och uppfödaren har haft 
många konfrontationer samt stora problem att samarbeta gällande, där båda parter 
anklagar varandra för att inte följa avtalet. Fodervärden menar att denna haft utlägg 
för hunden som uppfödaren egentligen ska stå för. UKK gick igenom det omfattande 
ärendet, och beslutade då ord står mot ord vad som sagts och lovats att lägga ärendet 
till handlingarna utan vidare åtgärd. Gällande eventuella ekonomiska krav hänvisar 
kommittén till kronofogde eller allmän domstol. 
 
U45/12 
Medlem som satt ut hund hos annan medlem utan att skriva avtal, hunden är inte 
omregistrerad till SKK. UKK gick igenom ärendet och fastslog att hunden har lämnats ut 
på fodervärdslika former. 
Även om medlemmen inte är en uppfödare så är SKKs regelverk vägledande, UKK 
förutsätter att avtal upprättas snarast, dock senast 2012-10-19, kopia på avtal ska 
skickas till SKK. 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
Ärendet bordlades på möte 5/12 i väntan på kopia av avtalet. 
Inget avtal har till dags dato skickats in. 
UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Medlemmen beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
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. 
Svar på blodtypning har nu inkommit där det framgår att uppfödarens uppgifter 
stämde. UKK noterade informationen samt lade ärendet åt handlingarna utan åtgärd. 
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R30/12 
Chihuahua 
Uppfödare som inte löser ut stamtavlor på kull samt dessutom har varit mycket svår 
att göra kennelkonsulentbesök hos. Det finns även ett pågående ärende där uppfödare 
ej använt sig av korrekt avtal vid försäljning. UKK beslutade att bordlägga ärendet för 
ytterligare försök att besöka uppfödaren samt att pågående ärende blir klart för 
beslut. 
Till dags dato har inget kennelkonsulentbesök kunnat göras, uppfödaren har skickat in 
en förklaring till varför det ej korrekta avtalet använts. 
Uppfödaren har även parat tik innan patellaundersökning utförts.  
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
U18/12 
Två hanhundsägare som meddelar UKK om att uppfödare har parat sin tik med deras 
respektive hanar under ett och samma löp. Uppfödaren har också meddelat SKK att 
flera av valparna i kullen är avlidna men detta motsägs av köpare som meddelat SKK 
att valparna inte alls är döda utan i högsta grad levande. En annan köpare har enligt 
uppgift fått erbjudande att köpa valp ur kullen utan stamtavla då uppfödaren enligt 
uppgiftslämnaren sade “att det var något fel på valpens stamtavla”. Just den valpen 
har anmälts som död. Uppfödaren nekar i skrivelse till att ha parat tiken med två 
hanar. UKK beslöt att begära blodtypning av kullen samt tillskriva uppfödaren om 
dennas förklaring till att valpar som inte är döda anmäls som döda samt påståendet 
om att valpar sålts utan stamtavla. 
Uppfödaren utför inte den blodtypning som SKK ålagt henne, uppfödaren är numera 
inte medlem (t o m 2012-06-01). 
UKK beslutade att härstamningen på faderns sida ska tas bort samt att meddela de av 
SKK kända ägarna till valparna i kullen om beslutet.  

 

§ 139 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

 
UKK noterade informationen. 
 
 

§ 140 Övriga kommittéers protokoll samt protokollutdrag 

 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/AK möte 5 september 2012 
UKK noterade informationen.  
 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/UtstK möte 5 september 2012 
UKK beslutade att vidarebefordra UtstK den information UKK erhållit i ärendet. 
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§ 140 Köpa hund 

 
UKK beslutade att kullar födda av tikar under 18 månader vid parning inte får 
annonseras på Köpahund.se, detta ska gälla omedelbart samt utan undantag. 
 
UKK är undrande över när de datamässiga ändringar som är beslutade ska sjösättas. 
UKK beslutade att sekreteraren inhämtar information från SKKs IT avdelning tills nästa 
möte. 
 

§ 141 Övriga ärenden 

 
Fråga från SKKs kansli: 
För vad ska parningsavgiften (så kallad språngavgift) erläggas? Om en hane inte parar 
en tik, ska avgiften ändå betalas?  
UKK uttalade att generellt ska avgiften betalas då hanen utfört själva parningen – 
oavsett om det blivit någon hängning eller inte. Avgiften ska inte betalas om det inte 
blivit någon parning. Noteras bör att tik- och hanhundsägare kan ha avtalat om andra 
villkor. 
 
Uppfödare som är innehavare av ett hundpensionat, uppfödaren har av SKKs kansli 
blivit uppmanad ett flertal gånger att ta bort text på hemsida med information om att 
dennas pensionat är ”Rekommenderat av SKK” – SKK gör sedan ett flertal år inga besök 
på pensionat – inga rekommendationer görs följaktligen heller. UKK beslutade att 
sekreteraren ska tillskriva uppfödaren för att meddela att den missvisande texten ska 
tas bort omedelbart. 
 
Skrivelse från Fransk Bulldog Klubb. 
Då skrivelsen inkom kort tid innan mötet beslutade kommittén att bordlägga detta till 
nästa möte. 
 
UKK noterade med glädje att det på MyDog 2013 ska finnas ett ”Breeders Corner” där 
bland annat SKKs konsulenter kommer att finnas representerade.  
 
 

§ 142  

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. 
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§ 143 Nästa möte 

 
12 januari 2013 på Thoresta herrgård. 
 
 

§ 144 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat. 
 
 
 
 
 
 

 

Vid protokollet:  

 

 

Åsa Blomqvist  

 

Justeras:  

 

 

Annica Uppström     Irene Berglund 

Ordförande      Ledamot  

 

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


