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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och 
kennelkonsulentkommitté onsdag 2013-11-27. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger från och med 
§ 126 , Åsa Magnusson Juberget, Gunilla Skoglund, Ulla Eckerberg, Monika Åkesson, 
Irene Berglund  

 
 

Adjungerade: 

-Agneta Lönn, Helena Sirén, Petra Waleij, journalistisk bevakning Åsa Lindholm, Ulf 
Uddman under § 122 
 
 
 

Protokoll 

-Åsa Blomqvist 
 
 

§118 Sammanträdet öppnas 

 
Ordföranden hälsade alla välkomna till årets sjätte möte. Mötet förklarades därefter 
öppnat. 
 
 

§ 119 Val av justerare 

 

Irene Berglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 120 Föregående protokoll 

Protokollet lades med ett godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 121 Information från ordföranden 

 
Resultatrapport 
Resultatrapport för oktober 2013 förelåg, lades efter granskning med ett godkännande 
till handlingarna. 
 
Ärendestatistik  
Ordföranden redovisade UKKs ärendestatistik för 2013. Kommittén konstaterade 
direkt att ärendena gällande parning av unga tikar ökat markant, detta är högst 
anmärkningsvärt och mycket bekymmersamt. Andelen HD ärenden har gått upp något 
efter förra årets kraftiga nedgång från 2011. Även ärenden gällande brott mot SKKs 
Grundregler har ökat (i denna kategori finns ärenden gällande tikar som parats under 
18 månaders ålder). Kommittén konstaterar även att under en del områden har 
ärendena minskat, så som patella- och registreringsärenden. Både hjärt- och ED- 
ärenden är i princip obefintliga vilket är mycket positivt. UKK diskuterade hur 
information gällande Grundreglerna ska nå ut till uppfödarna samt till övriga som 
funderar på att låta sin hund gå i avel. UKK menade att en viktig kanal till uppfödarna 
är via SKKs ras- och specialklubbar. UKK ber därför samtliga klubbar att om möjligt 
speciellt uppmärksamma SKKs Grundregler via till exempel klubbtidning och webb. 
UKK kommer att jobba vidare med detta under hela mandatperioden. 
 
Möte Avelskommittén 
Ordförande informerade att hon deltagit vid SKKs Avelskommittés senaste möte och 
lämnade en kort information därifrån. 
 
Centralstyrelsemöte 
Ordföranden lämnade ett referat från CS senaste möte. I samband med detta 
diskuterades även vissa ändringar i UKKs arbete.  
 
Höftledsdom 
I november kom en dom i Göta Hovrätt gällande en uppfödare som sålt en valp som 
senare utvecklat höftledsdysplasi. Både UKK som CS är bekymrade över domen och 
UKK kommer att behöva hålla ett granskande öga på vad detta innebär för SKKs 
uppfödare. Den allmänna frågeställningen i detta ämne kommer att diskuteras vid 
UKKs och AKs gemensamma möte i januari.  
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§ 122 Information från SKKs VD/Chefsjurist 

Puppy mill 

Från VD förelåg information om hur det kan se ut i en utländsk så kallad ”puppy mill”, 
kommittén granskade informationen och utryckte sin förskräckelse över hur en sådan 
produktion kan te sig. Detta kan aldrig anses vara en uppfödning/produktion som är i 
enlighet med SKKs regler.   

 

Skrivelse gällande civila tjänstehundar 

VD lämnade en kort bakgrundhistorik gällande arbetet med civila tjänstehundar. 
Skrivelsen tog upp fråga angående ett tjänstehundsregister, då de hundar som 
används av skribenten inte kan inregistreras i SKK. Anledningen till detta är att 
hundarna om de importeras måste ha registrerats i en utländsk klubb som SKK 
erkänner, något annat är inte möjligt enligt det SKK regelverk som finns. Frågan 
gällande ett tjänstehundsregister/funktionsregister har tidigare behandlats av SKK men 
har av olika anledningar inte arbetats vidare med. Skribenten har tidigare fått dispens 
från SKKs VD att bedriva avel, denna dispens är inte indragen. Ett mycket olyckligt 
missförstånd gjorde att skribenten meddelats att dennas uppfödning stred mot SKKs 
regler, detta kan inte annat än beklagas av UKK som härmed ber om ursäkt för 
misstaget. 

 

Chefsjuristen 

Agneta Lönn lämnade ytterligare information gällande Höftledsdomen, SKKs kansli 
undersöker möjlighet att lämna in överklagan till Högsta domstolen.  

 

 

§ 123 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

 
Avauktorisation 
Kennelkonsulent Birgitta Geschwindt önskar på egen begäran att avauktoriseras som 
kennelkonsulent. UKK beklagade beslutet, tackade Birgitta för nedlagt arbete genom 
åren och överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet. 
UKK beslöt även att tilldela Birgitta Geschwindt titeln Honnörskonsulent, för hennes 
uppskattade samt mångåriga arbete som konsulent. 
 
UKK beslutade att i samråd med kennelkonsulent Agneta Björkman avauktorisera 
denna som kennelkonsulent. UKK tackade Agneta för nedlagt arbete genom åren och 
överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet. 
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Det förelåg minnesanteckningar från regionträffarna för kennelkonsulenter i Umeå, 
Stockholm samt Göteborg. Årets regionträffar har lagts upp så att förmiddagarna har 
ägnats åt att gå igenom SKKs Grundregler med tyngdpunkt på de ändringar som 
kommer att gälla från och med 1 januari 2014. På eftermiddagen har Helena Sirén, 
kennelkonsulentsekretariatet gått igenom vad som hänt sedan förra årets träffar, bl.a. 
den nya onlinetjänsten för kennelkonsulenter på Dogbyte. De nya besöksprotokollen 
och reseräkningarna har givits ut. De reviderade riktlinjerna för SKKs egenkontroll har 
lämnats ut och lika så konsulenternas nya checklista. Både Helena Sirén och Åsa 
Blomqvist uttryckte att trevliga och nyttiga diskussioner under samtliga punkter har 
varit genomgående på alla träffar. 
UKK gick igenom minnesanteckningarna och om vad som diskuterats på de olika 
träffarna, vad man vid samtliga träffar har påpekat är att man undrar över den 
indragna ersättningen för planering. UKK förstår konsulenternas åsikter i saken, det 
finns dock inte utrymme i den nuvarande budgeten för att eventuellt åtgärda detta nu, 
det skall dock noggrant tittas på inför nästa budgetarbete. 
 
Länsstyrelser 
20 av 21 länsstyrelser har nu besökts, dock har Länsstyrelsen i Stockholmslän trots av 
SKK ihärdiga försök tackat nej till besök vilket UKK anser är mycket tråkigt. De 
erfarenheter UKK/SKK har av besöken är att dessa har varit mycket uppskattade av 
båda parter. Det kennelprojekt gällande SKKs uppfödare Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län har startat verkar ha fallit mycket väl ut, Länsstyrelsen har uttryckt en 
stor glädje över SKKs uppfödare och hur våra uppfödare håller sina hundar. Resultat 
från detta projekt kommer att finnas tillgängligt på MyDog i januari 2014 samt på 
skk.se under början på 2014. 
 
 

§ 124 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

 
Monika Åkesson 
Har vid en träff arrangerad av Nordskånska kennelklubben informerat om UKK och 
kennelkonsulentverksamheten. 
 
Petra Waleij 
Redovisade för en liten nedgång av valpregistreringsstatistiken. Petra informerade om 
att rasen Ciobanesc romanesc carpatin numera finns inregistrerad i SKKs stambok. Hon 
har även deltagit i ett möte med Finska kennelklubben och där studerat deras 
webbregistrering av valpkullar. En förstudie gällande om detta är en möjlighet för SKK 
kommer att starta i januari 2014. 
 
Åsa Lindholm 
Informerade om att arbetet med den nya Uppfödarboken är i full gång. 
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§ 125 VU ärenden 

 
VU redovisade för ett ärende gällande hund som placerats ut, utan avtal, under 
fordervärdsliknande former. Uppfödare och ”fodervärd” har nu en stor och 
komplicerad tvist gällande en kull valpar. Både uppfödare som ”fodervärd” har ett 
flertal gånger sökt rådgivning hos SKK som försökt att medla i saken. Den kull som man 
tvistar om registrerades först av uppfödaren men detta motsatte sig av ”fodervärden”, 
som också äger pappan till kullen, då underskrift på registreringsansökan inte var 
dennas.  
För valparnas bästa beviljade UKKs VU, efter SKKs långvariga medlingsförsök, dispens 
för ”fodervärden” att sälja valparna oregistrerade då de nu uppnått en ålder som med 
god marginal gjorde dem lämpliga att levereras till permanenta hem. Efter denna 
dispensgivning framkom det att kullen fanns kvar i SKKs härstamningsregister då 
dispensen givits trots att ”fodervärden” påtalat den felaktiga underskriften. UKK fann 
att kansliet i denna fråga brustit i sina rutiner, vilket man här vill framföra en ursäkt 
för. Dock kvarstår faktum att uppfödaren inte upprättat gällande avtal vid överlåtande 
av hund samt att registreringsansökan inte var korrekt undertecknad. 
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 vill också påtala att även om inget avtal är skrivet så bör man som ”fodervärd” för 
valparnas skull göra sitt bästa att lösa situationen. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som ”fodervärden” bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den 
inkomna förklaringen. 
UKK uppmanade dock ”fodervärden” att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
UKK beslutade att lämna ett slutligt förslag till en lösning på den uppkomna 
situationen till berörda parter. 
Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
Resterande VU ärenden redovisades för och fastställdes.  
 
 

§ 126 Uppfödarärenden 

 

U42/13 
Uppfödare som sålt hund med bibehållen avelsrätt, efter ett tag kontaktar köparen 
uppfödaren och meddelar att man vill att hunden ska köpas tillbaka, hunden lämnas 
tillbaka av köparens dotter (avtal tecknas mellan uppfödaren och dottern). En tid efter 
återköpet avlivar uppfödaren hunden då den har andningsproblem, ingen livförsäkring 
faller ut eftersom försäkringsbolaget har reservationer på rasen beträffande 
andningsproblem. Köparen tvistar nu med uppfödaren då köparen anser att 
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uppfödaren inte hade rätt att ta bort hunden då det inte var köparen som lämnade 
tillbaka hunden. Efter genomgång av ärendet finner inte UKK att uppfödaren brutit 
mot SKKs regler, SKK prövar inte om uppfödaren skulle ha handlat egenmäktigt eller 
inte. Ärendet lägges därmed till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U43/13 
Uppfödare som inte registrerat en kull i SKK då uppfödaren vid parningstillfället trodde 
att hanhunden var SKK registrerad vilket efteråt inte stämde. UKK anser att det är 
mycket anmärkningsvärt att uppfödaren som i det besöksprotokoll som utgör grund 
för ärendet anger att denna har en lång erfarenhet av rasen, ändå inte kollar upp 
hanen innan tiken paras. Rasen har krav på både hälsoundersökningar som mentaltest 
innan hundarna får användas i avel, dessutom uppfyllde inte tiken själv 
registreringskraven för rasen. 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.  
 
U44/13 
Uppfödare som vid kennelkonsulentbesök hade burar uppställda för hundarna att 
använda som kojor/kryp in, uppfödaren redovisade hur dessa användes och konsulent 
upplyste uppfödaren om gällande djurskyddsbestämmelser och råd gällande burar. 
Kommittén är nöjd med uppfödarens svar samt de råd som getts och lägger därmed 
ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U45/13 
Uppfödare som satt ut hund på foder och samtidigt tagit betalat för hunden, i en bilaga 
till fodervärdsavtalet kan man utläsa att hunden såldes på "halvfoder" och enligt 
avtalet sträcker sig detta tills hunden fyller 5 år. Ärendet bordlades i väntan på 
kennelkonsulentbesök. 
 
U46/13 
Uppfödare som har en blandraskull på grund av en tjuvparning, någon dispensansökan 
att sälja kullen har inte inkommit till SKK. UKK vill härmed starkt betona att det enligt 
SKKs grundregler inte är tillåtet att föda upp blandrashundar, om man får en 
tjuvparning ska dispens ansökas om för att få sälja kullen. 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. 
 
U47/13 
Ärendet utgår. 
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U48/13 
Uppfödare som haft en blandraskull på grund av tjuvparning, någon dispensansökan 
att sälja kullen har inte inkommit till SKK. I kullen fanns en valp som uppfödaren sålde 
och där köparen skulle stå för besiktning, av handlingarna verkar detta inte ha blivit 
gjort. Valpen får efter ett tag fel på en höft som behöver opereras, kostnaden för 
operationen går inte på hundens försäkring då valpen inte var besiktigad vid 
försäljningen. UKK vill härmed starkt betona att det enligt SKKs grundregler inte är 
tillåtet att föda upp blandrashundar, om man får en tjuvparning ska dispens ansökas 
om för att få sälja kullen, kullen som säljs ska naturligtvis veterinärbesiktigas innan 
försäljning -både för säljares som för köpares skull. Besiktningen ska uppfödaren stå 
för innan leverans, detta fall är ett exempel på hur viktigt det är att inte ”släppa i väg” 
en valp obesiktigad, hur mycket än det intygas att den senare ska besiktigas av 
köparen av den enkla anledningen att man som uppfödare inte kan kontroller om 
besiktning görs eller inte. 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. 
 
U49/13 
Uppfödare som anmäls för att inte ha låtit fodervärd utnyttja hundens försäkring, 
fodervärden skulle enligt avtalet betala försäkringen men inte gjort detta. Efter 
noggrann genomgång av ärendet kan UKK inte se att uppfödaren brutit mot SKKs 
regler. Ärendet lades till handlingarna utan vidare åtgärd.  
 
U50/13 
Uppfödare som inte SKK registrerat en kull valpar, uppfödaren skriver att anledningen 
till att kullen inte registrerats är att tiken blev tjuvparad och att 
hälsoundersökningsresultat inte fanns på hanen. SKK har brevledes informerat om att 
man som uppfödare är skyldig att SKK registrera samtliga uppfödda valpar och att om 
man råkat ut för en tjuvparning så kan man göra hälsoundersökningarna i efterhand 
för att därefter registrera kullen. Någon kullregistrering har fram till dags dato inte 
inkommit till SKK. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
U51/13 
Uppfödare och fodervärd som tvistar om foderhund. Fodervärden har både flyttat, 
utan att meddela överlåtaren samt enligt uppfödaren inte skött hunden så att 
uppfödaren missat två parningar, en är bekräftad via mejl från tikägaren. Uppfödaren 
har tagit tillbaka hunden då denna anser att den inte skötts. UKK vill efter genomgång 
av ärendet uppmärksamma att ett fodervärdsavtal bygger på en bra kommunikation 
och samarbete mellan överlåtare och fodervärd, båda parter måste vara på det klara 
med vilka skyldigheter och möjligheter man enligt avtalet har. SKKs Fodervärdsavtal 
anger ” Överlåtaren äger dock rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hunden 
om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal, vilket sker i allmän 
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domstol.”. Inget domstolsbeslut har inkommit som visar att överlåtaren har rätt enligt 
gällande avtal att häva detta. UKK övervägde att anmäla överlåtaren till SKKs 
Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande 
om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas. UKK förutsätter också att hunden snarast 
återlämnas till fodervärden då avtalet inte hävts på korrekt sätt- dock senast 17 
december 2013. 
Punkten förklarades omedelbart justerad 
 
U52/13 
Uppfödare som lämnat tillbaka fodervärdstik innan valparna fyllt 8 veckor då tiken 
blivit sjuk och efter tillfrisknande reagerat på valparna. Uppfödaren har inte ansökt om 
dispens hos SKK eller Jordbruksverket att låta tiken lämna sina valpar i förtid. 
Uppfödaren har haft besök av kennelkonsulent med anledning av detta. 
Efter genomgång av ärendet anser UKK att uppfödaren borde haft kunskap om att 
dispens skulle ha sökts, det beteende tiken uppvisade enligt uppfödaren skulle med 
största sannolikhet ha resulterat i att det från SKKs sida skulle ha medgivits dispens. Då 
uppfödaren numera är medveten om att dispens måste sökas anser UKK då detta, 
såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna besluta 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. 
 
U53/13 
Uppfödare som inte skrivit avtal eller besiktigat sålda hundar, uppfödaren anger att 
det av personliga skäl har missats. UKK förstår att det vid vissa tillfällen finns 
omständigheter som kan göra att man glömmer eller inte har möjlighet att följa SKKs 
regler. Vad som då är av yttersta vikt är att man så snart det är möjligt rätta till det 
som eventuellt blivit fel. UKK anser att uppfödaren har kunskap om att avtal ska 
tecknas, att besiktning ska göras och att det nu gått så lång tid att detta borde varit 
åtgärdat gällande de hundar som ärendet gäller. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U54/13 
Uppfödare som inte betalar hanhundsägare för valpkull, kullen är därför inte 
registrerad, uppfödaren har inte svarat SKK trots påminnelser. UKK anser att det är 
mycket anmärkningsvärt och beklagansvärt både för hanhundsägaren som för 
valpköparna att uppfödaren inte följer det parningsavtal som man upprättat så att 
kullen kan registreras. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd 
för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan 
på disciplinnämndens beslut. 
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U55/13 
Uppfödare som anmälts för att inte ha hämtat dräktig tik i tid för valpning, 
fodervärden får inte ersättning för extra foder, uppfödaren hämtade därefter valparna 
hos fodervärden när de var ca 4 veckor gamla men lämnade kvar tiken. 
Kennelkonsulenter har försökt att nå uppfödaren utan att lyckas, Länsstyrelse har 
enligt SKKs vetskap inte heller fått tag på uppfödaren. Uppfödaren säljer även valpar 
som inte är SKK registrerade. På uppfödarens Facebooksida kan man se att en tik 
parades av en hane, tre dagar senare leker tiken fritt med en annan hane. Uppfödaren 
säljer även valpar av annan ras som hon inte registrerat. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U56/13 
Uppfödare som är anmäld för att ha sålt hund utan SKK avtal eller besiktigat hunden. 
Uppfödaren skriver i svarsskrivelse till SKK att denna glömde papperna hemma vid 
försäljningstillfället och att hon senare skickade dem via post till köparen. Då ord står 
mot ord gällande om hundens registreringshandlingar samt veterinärbesiktning är 
skickade eller inte kan inte UKK göra något uttalande i saken. UKK vill dock påpeka att 
man som uppfödare inom SKK är skyldig att teckna överlåtelsehandling samt 
veterinärbesiktiga hund innan försäljning. Ärendet lägges till handlingarna utan vidare 
åtgärd. 
 

 

§ 127 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 

HD70-75/13 
Labrador retriever, Labrador retriever, Labrador retriever, Bullmastiff, Svensk vit 
älghund, Jämthund 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
HD76-79/13 
Norsk Älghund grå, Rottweiler, Golden retriever, Golden retriever 
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 
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gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
HD80/13 
Riesenschnauzer 
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.  
 
HD81/13 
Dogue de bordeaux 
Uppfödare som parat två hundar med HD D, uppfödaren menar i skrivelse till UKK att 
hundarna är friska och därför har parats. SKKs Avelskommitté har gjort ett policy 
uttalande gällande avel med hundar med HD: " Det kan inte anses förenligt med 
grundreglernas punkt 2:3 att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para två 
hundar med HD-grad D med varandra. Oavsett HD-grad är det inte heller förenligt med 
grundregeln att använda hundar med kliniska symptom på HD i avel."  UKK beslutade 
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning. 
P40-41/13 
Chihuahua, Chihuahua 
Båda uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter 
att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
P42/13 
Chihuahua 
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. 
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§ 128 Grundregelärenden 

 
Tik under 18 mån vid parning 
G130/13 
Griffon belge 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning 
 
G131-135/13 
Tysk kleinspitz, Chihuahua, Amerikansk cockerspaniel, Pudel, Chihuahua 
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. 
 
Täta kullar 
G136-137/13 
Chihuahua, Jämthund 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G138-139/13 
Chihuahua, Samojed 
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. 
 
G140-141/13 
Staffordshire bullterrier, Labrador retriever 
Uppfödarna hade missuppfattat reglerna. 
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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Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad 
G142-144/13 
Dvärgpinscher, Isländsk fårhund, Isländsk fårhund 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G145/13 
Whippet 
Uppfödaren glömde bort att veterinärbesiktiga tiken före 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. 
 
Tik med 6:e kull 
G146/13 
Shetland sheepdog 
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 testat innan parning 
G147/13 
Australian kelpie 
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. 
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§ 129 Ögonärenden 

 
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
 
Ö30-33/13 
Border collie, Border collie, Papillon, Border collie 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
Ö34-36/13 
Bichon frise, Lhasa apso, Papillon 
Uppfödaren hade missförstått reglerna. 
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. 
 
Ö37/13 
Border collie 
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/hane eller båda saknade giltigt PRA-prcd undersökning vid parningstillfället 
Ö38/13 
Pudel 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
 

§ 130 Hjärtärenden 

Inga inkomna 
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§ 131 Registreringsärenden 

R45/13 
Korthårig vorsteh 
Medlem som inkommit med en dispensansökan för att få para en tik över 7 år, 
ansökan avslogs. Nu inkommer medlemmen med en registreringsansökan då tiken 
paras trots avslaget. UKK anser att det är mycket anmärkningsvärt att man trots avslag 
ändå parat tiken, regeln att en tik över 7 år utan tidigare kull inte ska användas i avel 
har tillkommit av djurskyddsskäl. UKK beslutade att inte medge registrering av kullen 
samt att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.  
 
R46/13 
Golden retriever 
Medlem som ansöker om dispens om att få registrera kull över 5 månaders ålder, 
kullen har inte registrerats tidigare på grund av personliga omständigheter. UKK 
beslutade att tillåta registrering av kullen. 
 
R47/13 
Basset hound 
Uppfödare som parat med en importerad hane, hanen var vid parningstillfället inte 
omregistrerad i SKK, uppfödaren har nu själv omregistrerat hanen och ansöker om 
dispens att få registrera två kullar efter hanen som nu är äldre än 5 månader. Efter 
genomgång av ärendet vill UKK påtala att det är av yttersta vikt att man som 
uppfödare är noggrann och restriktiv i valet av avelshund, att noggrant undersöka 
detta innan avel är av största vikt. UKK beslutade att tillåta registrering av kullarna. 
 
R48/13 
Tax 
Uppfödare som inte löser ut stamtavlor trots upprepade påminnelser. UKK beslutade 
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.  
 
R49/13 
Pincher 
Uppfödare som inte löser ut importstamtavla trots upprepade påminnelser. UKK 
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
R50/13 
Fransk bulldog 
Uppfödare som trots upprepade påminnelser inte inkommer med korrekta papper 
angående utländsk hanhund. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
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§ 132 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

R40/13 
American staffordshire terrier 
Uppfödare som inte löser ut registreringshandlingar för kull. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren för brott mot SKKs regler. Uppfödaren har nu inkommit med en förklaring 
till varför handlingarna inte lösts ut. UKK vill påtala att man som uppfödare har ett 
stort ansvar gentemot sina valpköpare att på bästa sätt sörja för att köparna får de 
registreringshandlingar de har rätt till. UKK beslutade att godta uppfödarens 
förklaring, och dra sin anmälan till SKKs Disciplinnämnd under förutsättning att 
uppfödaren i förväg betalar för kullens registreringshandlingar. Betalning ska vara SKK 
tillhanda senast 18 december 2013. 
Punkten förklarades omedelbart justerad 
 
 

§133 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

Protokollsutdrag från SKKs Avelskommitté som via SKKs Centralstyrelse fått en ansökan 
från valpköpare om att få stamboksföra två Tyska jaktterrier valpar uppfödda av en ej 
SKK ansluten uppfödare. Vid genomgång av ärendet uppfattar UKK att köparna har ett 
stort intresse av rasen samt av sina hundar. Uppfödaren av valparna har tydliggjort på 
sin hemsida att deras kunder under ett flertal år gett uttryck för att de är intresserade 
av jakt med sina hundar men inte av att hundarna stamboksförs, uppfödaren har av 
den anledningen slutat att stamboksföra hundarna och samtidigt sänkt priset på sina 
hundar. UKK ser ingen möjlighet enligt gällande regelverk att de två valparna ska 
kunna bli stamboksförda i SKK. UKK kan inte annat än beklaga om köparna fått en 
annan uppfattning. Ärendet lägges därmed till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
 

§ 134 Köpahund.se 

 

Förelåg besöksstatistik för sidan Köpahund.se för perioden 26 augusti till 25 november 
2013, kommittén kunde med glädje konstatera att besöksstatistiken ser mycket bra ut. 
I jämförelse med antal besök under samma period 2012 så har besöken ökat 
dramatiskt. Man kan också konstatera att besöken som görs via mobiltelefon eller 
skrivplatta ökat med sammanlagt nästan 300 %! UKK ser därför med glädje fram emot 
den utveckling som håller på att göras för att sidan ska få en följsam design som 
innebär att sidan anpassas efter vilken skärmstorlek som används vid besöket.  
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§ 135  Övriga ärenden 

Skrivelse från uppfödare gällande hur Kronofogden agerat gällande utmätning av 
uppfödarens hundar. UKK kan inte annat än att beklaga det sätt Kronofogden 
behandlat uppfödaren samt dennas valpar. Att på detta sätt få hundar utmätta kan 
inte vara bra för varken valpar, uppfödare eller Kronofogden. Skrivelsen lades till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 

 
 

§ 136  

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. 
 
 

§ 137 Nästa möte 

 
11 januari 2014, på Villa Aske.  
 
 

§ 138 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade alla för ett mycket bra möte 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. 


