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SKK/UKK 2/2009 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté torsdag den 7 maj 2009 på Möllan, Spånga 
 
 
Närvarande: Ionie Oskarson (ordf.), Kent Andersson (t.o.m. §35), Ann-Charlotte 
Hillberger,  
Kjell Lindström (fr.o.m § 29), Bengt Persson (fr.o.m. § 28) , Gunilla Skoglund och 
Margareta Sundqvist 
 
Adjungerade: Ulf Uddman (t.o.m. §34) , Petra Waleij, Åsa Lindholm och Margareta 
Thyr 
 
Vid protokollet: Margareta Sundqvist 
 
 
 
§ 24 Sammanträdet öppnas 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna, och speciellt Petra Waleij som vikarierar som UKKs 
sekreterare, och förklarade därefter mötet öppnat. 
 
 
§ 25 Val av justeringsperson 
 
Kent Andersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 26 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 
 
 
§ 27 Information från ordföranden 
 
Resultatrapport gicks igenom 
 
 
§ 28 Information från SKKs VD  
 
- Många anmälningar har inkommit till SKK från en person med påståenden som varit 
opreciserade.  
UKK diskuterade de okynnesanmälningar som inkommer till SKK. 
 
- UKK gick igenom sammanställning av remissvaren på remiss om grundreglerna 3:3. 
I de flesta remissvaren framförs att avelsdebuten ska ske efter 18 månader. 
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UKK konstaterade att de flesta känner till att det är olämpligt att använda hundar under 
18 månader i avel. 
UKK beslutade att de som gör parning mellan unga individer får skrivelse från SKK där 
de ombeds att komma med en förklaring. Ärendet behandlas därefter av UKK. 
 
UKK beslutade tillfråga veterinär Ann-Sofie Lagerstedt och få hennes utlåtande gällande 
påstådda anatomiska komplikationer för vissa raser att avelsdebutera senare. 
 
Utvecklingen om när hundar debuterar i avel ska följas noggrant. Statistik tas fram 
gällande hundar under 12 månader respektive är 12- 18 månader och som används i avel. 
Statistik ska även tas fram gällande valpande tikar som är  äldre än 10 år. 
 
Remissvar har inte inkommit från: 
Specialklubben för Bearded Collie, Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel, 
Secialklubben för Skällande Fågelhundar, Specialklubben för Västgötaspets, 
Specialklubben för Rhodesian Ridgeback Sverige, Svensk Specialklubb för Tibetansk 
Spaniel, Svenska Bassetklubben, Svenska Bostonterrierklubben, Svenska 
Brukshundsklubben, Svenska Bullmastiffklubben, Svenska Grand Danoisklubben, 
Svenska Grythundsklubben, Svenska Irländsk Setterklubben, Svenska Klubben för 
Engelsk Bulldogg, Svenska Klubben för Ungerska Rashundar, Svenska 
Leonbergerklubben, Svenska Newfoundlandsklubben, Svenska Schweisshundklubben, 
Svenska Sennenhundklubben, Svenska Stövarklubben och Svenska Vallhundklubben. 
                                         
- Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel önskar få namn och adress på de nya 
uppfödare inom tibetansk spaniel, vilka har registrerat en valpkull utan att ha 
ögonundersökt före parning. 
 
UKK beslutade att tillmötesgå specialklubbens önskemål i syfte att specialklubben 
därmed kan informera och stödja nya uppfödare under en begränsad tid av ett år. 
 
Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel önskar även få namn och adress på samtliga 
som för första gången registrerar tibetansk spaniel. 
 
UKK beslutade att avslå ansökan då många enbart registrerar en enda kull, och kan ha 
valt att inte ha kontakt med specialklubben 
 
- Förelåg protokollsutdrag ifrån CS’s möte den 25 mars 
UKK  konstaterar att CSs konklusion ligger i linje med UKKs. Ionie Oskarson anmälde 
att hon vill diskutera en ny arbetsordning för UKK. 
 
- Katarina Sundberg har blivit anställd som jurist på SKK, och kommer att vara med på 
UKKs möten. 
 
 Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
§ 29 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
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Regionträff 
Förelåg minnesanteckningar från Regionträffarna med kennelkonsulenterna.  
Många bra synpunkter framförs, vilka UKK kommer att arbeta vidare med. 
Margareta Thyr och Petra Waleij upprättar en förteckning över framförda synpunkter och 
frågeställningar. 
Minnesanteckningarna från alla träffar går ut till samtliga kennelkonsulenter. 
 
Det har framförts önskemål från kennelkonsulenterna att regionträffarna ska äga rum 
under hösten.  
UKK uttalade att regionträffarna 2010 äger rum under oktober- november. Ansvariga för 
resp. träff utses senare. 
 
Samarbete med länsstyrelserna 
UKK uppdrog till Ulf Uddman att undersöka hur ett samarbete med länsstyrelserna kan se 
ut. Ett möte ska förslagsvis  äga rum på Jordbruksverket, till vilket UKK utsåg även Kent 
Andersson att tillsammans med Ulf Uddman att vara med på. 
 
Grundkurs I för kennelkonsulenter 2009 
UKK fastslog att Grundkurs I äger rum den 18- 20 september 2009. 
 
UKK beslutade att en arbetsgrupp ska se över kennelkonsulentgrundutbildningens 
innehåll och form, samt även kriterierna för urvalet av nya kennelkonsulenter. 
UKK utsåg Kent Andersson och Margareta Thyr att ingå i arbetsgruppen.  
 
Vilande auktorisation 
Britt Löfqvist önskar, av personliga skäl, ha en vilande auktorisation som 
kennelkonsulent. 
 
UKK beslutade att Britt Löfqvist har en vilande auktorisation som kennelkonsulent under 
1 år. 
 
Alaskan huskys 
Kennelkonsulenter har framfört önskemål om direktiv gällande aveln av draghundar. 
UKK diskuterade aveln inom draghundssporten, och uttalade att kontakt ska tas med 
Draghundsportförbundet. 
UKK kommer att arbeta vidare med frågan. 
 
Uppfödare med icke hänvisning 
Förelåg för kännedom en förteckning över vilka uppfödare som har icke hänvisning.  
När registrering inkommer från uppfödare med icke hänvisning kommer de att få 
information om att de inte har hänvisning, och därmed inte kan vara med på SKKs 
valphänvisning. 
UKK diskuterade tidsbegränsning för hur lång tid en uppfödare har icke hänvisning. 
 
 
Inkomna skrivelser 
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Skrivelse har inkommit från uppfödare gällande att han inte önskar besök av viss 
kennelkonsulent. 
UKK konstaterar att som uppfödare kan man inte välja vilken kennelkonsulent som ska 
göra besök. 
 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 
§ 30 Information från sekreteraren 
 
- Förelåg information om de standardbrev som SKK sänder ut. 
 
- Förelåg information om standardbrev som ska sändas ut när registreringshandlingar inte 
löses ut, trots påminnelse. Detta brev sänds ut istället för att kennelkonsulentbesök görs. 
 
- UKK diskuterade SKKs broschyr om kreditförsäljning av hund, framtagen 1998 
SKK  rekommenderar inte kreditförsäljning och har inga avtal. 
 
UKK beslutade att uppdra till Katarina Sundberg och Ann Skogh att lämna förslag på 
information om kreditförsäljning av hund. 
 
 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 
§ 31 Uppfödarärenden 
 
U34/08 
DNA-test visar att det är uteslutet att de tre testade avkommorna är efter angiven far, utan 
istället mycket väl kan vara fallna efter den andra testade hane. 
Fodervärden till tiken har nu inkommit med skrivelse, där han medger att tiken hos honom 
parat sig med den andra testade hanen. Den hanen var kemiskt kastrerad, och fodervärden 
hoppades därför att han inte kunde producera några avkommor. Fodervärden valde därför 
att inte informera uppfödaren om parningen. 
 
UKK beslutade att en härstamningskontroll ska utföras på övriga valpar i kullen.  
Det är uppfödarens ansvar att aktivt medverka. Besked om att proverna är tagna ska vara 
SKK tillhanda senast den 31 juli. 
Ärendet bordlades. 
 
U 36/08 
Ärendet skulle ha tagits upp i tingsrätt, men förlikning gjordes. 
Ärendet lades därmed till handlingarna. 
 
 
 
U56/08 
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Kull där tre valpar var dvärgväxta. DNA-test visar att det är angiven hane, som är far till 
kullen. 
UKK beslutade hänskjuta ärendet till SKK/AK, då dvärgväxt inte är känt inom saluki. 
 
U04/09 
DNA-test har inkommit, vilket visar att rätt far har angivits. 
UKK noterar att uppfödaren har utfört DNA-testen på ett föredömligt snabbt sätt. 
 
U06/09 
Uppfödare som har lånat ut HD-belastad tik till Finland, där det inte finns restriktioner på 
att använda henne i avel. 
UKK ifrågasätter om det är god kynologisk sed att hund som inte får användas i Sverige 
sänds till annat land för avel. 
 
U08/09 
Ny skrivelse har inkommit med påpekande om att valparnas födelsedatum inte stämmer. 
Önskemål framförs att UKK åter går igenom ärendet.  
 
UKK beslutade tillskriva uppfödaren med förfrågan om valpkullens födelsedatum. 
Ärendet bordlades. 
 
U09/09 
Anmälan om att rätt tik inte har angetts som mor till valp. Rätt mor ska istället vara en 
import från Danmark. 
 
UKK beslutade att en härstamningskontroll ska utföras på valpen.  
Det är uppfödarens ansvar att aktivt medverka. Besked om att proverna är tagna ska vara 
SKK tillhanda senast den 31 juli. 
Ärendet bordlades. 
 
U10/09 
Uppfödare med ett flertal anmälningar emot sig. Hon har tillrättalagt ett flertal av dessa, 
men efter kennelkonsulentbesök kvarstår det att hon levererat valp för tidigt. 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  
UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och  
håller sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
 
U12/09 
Begärda handlingar, köpeavtal, har inkommit till UKK. Uppfödaren står som säljare av 
valparna. 
UKK konstaterar att det inte är god kynologisk sed att låta en hund med grav HD få 
valpar i Finland, där denna inte är tillåten för avel, och registrera dem i Sverige. 
UKK anser att detta kan vara ett sätt att kringgå regelverket. 
UKK föreslår CS att frågeställningen åter väcks inom NKU kring denna typ av utlåning 
mellan länderna. 
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U14/09 
Uppfödare som placerat tik hos fodervärd, utan fodervärdsavtal. Tiken har han lånat av en 
norsk uppfödare. Fodervärden kunde inte ha kvar tiken, utan tiken placerades av 
fodervärden hos annan person. Där blev hon tjuvparad. Uppfödaren ansåg att valparna 
kunde födas, och vara kvar i sitt senaste hem. Kullen registrerades av uppfödaren. 
Uppfödaren har inte velat ersätta för arbetet med uppfödningen av valparna, enligt de 
ersättningskrav som ställts. 
 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 
beslut. 
 
U15/09 
Uppfödare som placerat ut tik med eget skrivet fodervärdsavtal, ej SKKs avtal. Villkor är 
att överlåtaren förbehåller sig rätten till totalt 6 valpar, två levande per kull. Ingen 
tidsbegränsning anges. 
Fodervärden har skött parning, valpning och uppfödning av valpar, samt har betalt halva 
språngavgiften och övrig parningsavgift. Ingen ersättning har utgått.  
Uppfödaren ska ha uppgett att hon kan komma att ta tillbaka tiken. 
 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 
beslut. 
 
U16/09 
Uppfödare som placerat ut tik utan att skriva fodervärdsavtal. Tiken ska ha fött 4 kullar. 
Tiken har inte lämnats tillbaka till fodervärden efter den senaste kullen. 
Uppfödaren har med annan fodervärd skrivit avtal där hon förbehåller sig rätten till 4 
valpkullar, 5 valpkullar resp. 5 valpkullar. 
 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 
beslut. 
 
U17/09 
Skrivelse gällande till avel utlånad tik angående skada. Ärendet har behandlats på 
juridiska avdelningen, som gett rekommendation om ersättning av veterinärkostnader. 
Uppfödaren har följt rekommendationen. 
 
UKK konstaterade att ärendet har behandlats av juridiska avdelningen, och i övrigt har 
inget annat framkommit. Ärendet lades till handlingarna. 
 
U18/09 
Uppfödare som uppger sig sälja hundar som kan registreras. Vid besök av kennelkonsulent 
framkommer att det gäller att hunden kan registreras i Europeiska kennelunionen, som ej 
ingår i FCI, och som blandras/oregistrerad hund i SKKs ägarregister. 
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UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 
beslut. 
 
U19/09 
Uppfödare som vid leverans inte lämnar registreringsbevis och skriver egna avtal. 
Jordbruksverket har misstanke om illegal införsel av hund till Sverige.      
 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 
beslut. 
 
U20/09 
Hanhundsägare som vill att SKK avregistrerar två valpar, då han inte har skrivit under 
parningsbeviset för att han anser att valparna inte skötts på rätt sätt. 
 
UKK konstaterar att i hans korrespondens med SKK framgår att det är angiven far som 
är far till valparna och avslår hanhundsägarens begäran. 
  
21/09 
Uppfödare som har lånat ut sin 10-åriga tik för avel. Veterinärbesiktning visar att det inte 
finns några fel eller andra symptom, som förhindrar eller talar emot en parning och 
valpning. 
 
UKK konstaterar att det inte föreligger brott mot grundreglerna, och lade ärendet till 
handlingarna. 
 
U22/09 
Uppfödare som har en hundhållning som inte är bra. Kennelkonsulenten har varit i kontakt 
med länsstyrelse, och tidigare kommunen, men inget händer. 
 
UKK bordlade ärendet i väntan på nytt kennelkonsulentbesök. 
 
U23/09 
Uppfödare som lämnar ut tik utan fodervärdsavtal och efter 3 år önskar ta valpar på tiken, 
som vid planerad parning kommer vara 7 år.  
 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 
beslut. 
 
U24/09 
Uppfödare som föder upp blandraser. 
 
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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Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 
§ 32 HD-ärenden 
 
HD23/09, 22/09, 23/09, 25/09, 26/09 27/09, 28/09, 29/09, 30/09, 31/09, 32/09, 34/09, 
Jämthund, pumi, hamiltonstövare, new foundland, östsibirisk laika, norsk älghund grå, 
border collie, engelsk springer spaniel, engelsk mastiff, maremmano abruzzese, karelsk 
björnhund,  
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  
UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och  
håller sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
 
HD24/09 
Jämthund 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  
UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren och hanhundsägaren fortsättningsvis är 
mer noggrann och  håller sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
HD33/09 
Finsk stövare 
Tiken röntgad efter parning. Väl medveten om reglerna, men beslutade att para tiken och 
sedan röntga höfterna. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 
beslut. 
 
HD35/09 
Östsibirisk lajka 
Tiken röntgad efter parning. Hade inte tänkt para, men ångrade sig och glömde att röntga 
tiken. Har tidigare anmärkning gällande höftledsröntgen, HD31/06 
 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 
beslut. 
 
P01/09 
Ärendet utgick 
 
Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 
§ 33 SKKs valphänvisning på Internet 
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Ulf Uddman föredrog en muntlig och skriftlig lägesrapport från projektgruppen 
Valphänvisning. 
UKK diskuterade utformningen av valphänvisningen. 
 
UKK beslutade kring ett antal frågor som arbetsgruppen som utvecklar valphänvisningen 
hade ställt som underlag för den kommande programutvecklingen. 
 
 
§ 34 Uttolkning av Grundregler 
UKK gick igenom föreslagen uttolkning av grundregler.  
Ytterligare uttolkning av Grundregel 3:3 och 4:3 ska göras. 
 
UKK fastslog uttolkning av grundregel 1:2, 1:5, ingress på 3, 3:1, 3:2, 3:6 och 4:1 
 
 
§ 34 UKKs arbetsformer 
Ionie Oskarson presenterade förslag på ny arbetsform för UKK. 
 
UKK beslutade arbeta efter föreslagen arbetsform. 
 
UKK beslutade att föredragande för följande ärenden är 
U - Margareta Sundqvist 
HD -  Bengt Persson 
G - Gunilla Skoglund 
Ö - Ann-Charlott Hillberger 
Dispenser hanteras liksom tidigare. 
 
 
Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 
§  35 G-ärenden 
 
G25/09 och 26/09 
Chihuahua och släthårig foxterrier 
Veterinärintyg har inkommit efter anmaning 
 
G27/09, 28/09, 29/09, 30/09, 31/09, 33/09, 34/09, 36/09, 42/09, 43/09, 44/09, 46/09, 47/09 
Border collie, malteser, cairnterrier, bearded colllie, affenpinscher, chihuahua, papillon, 
cavalier king charles spaniel, greyhound,  shetland sheepdog och släthårig foxterrier 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  
UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och  
håller sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
 
G32/09 
Landseer 
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Tik som har fått 3 kullar inom 15 månader. 
UKK övervägde anmälan till SKKs Disciplinnämnd.  
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. Upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G35/09 
Cavalier king charles spaniel 
Tik som har fått 3 kullar inom 13 månader. 
UKK övervägde anmälan till SKKs Disciplinnämnd.  
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. Upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G37/09 
Tik som har fått 3 kullar inom 15 månader.  
UKK konstaterade att uppfödaren har gjort mycket för att minimera skadan, och  
förutsätter att uppfödaren  fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G38/09  
Shetland sheepdog  
Tik som har fått 3 kullar inom 16 månader. Anför tjuvparning. 
Uppfödaren har under 2009 ansökt om dispens av oregistrerade valpar, och anför även då 
tjuvparning 
 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 
beslut. 
 
G39/09 
Chihuahua  
Tik som har fått 3 kullar inom 15 månader. Tiken tjuvparades, och fick en abortspruta men 
tjuvparade sig ytterligare en gång. 
UKK övervägde anmälan till SKKs Disciplinnämnd.  
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. Upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G40/09 
Labrador retriever 
Labrador som har fått 3 kullar inom 22 månader. Uppfödaren hänvisar till att det bara 
fattas 12 dagar och att tiken ska vara i mycket god kondition, och hon fattade då beslutet 
att para henne emot reglerna. 
 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 
beslut. 
G41/09 
Pudel, dvärg 
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Tik som har fått 3 kullar inom 23 månader. Uppfödaren ville att hon skulle få valpar i 
januari, och fattade beslutet att para henne emot reglerna. 
 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 
beslut. 
 
G45/09 
Griffon bruxellois 
Tik som blev tjuvparad då hon var tillsammans med 9 hanhundar. 
 
UKK beslutade att en härstamningskontroll ska utföras på valpkullen.  
Det är uppfödarens ansvar att aktivt medverka. Besked om att proverna är tagna ska vara 
SKK tillhanda senast den 31 juli. 
Ärendet bordlades. 
 
G48/09 
Schäfer 
Uppfödare som har parat 2 tikar, och gjort MH efter parning. Uppfödaren anser att det är 
mycket som tiken ska meriteras och undersökas för före parning, men att det är viktigt att 
tiken får sin första kull vid ca 18 månader. Därför valde han att para innan MH gjorts. 
 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 
beslut. 
 
G49/09 
Schäfer  
Tik som har gjort MH efter parning. 
 
UKK beslutade att godta lämnad förklaring, 
 
 
Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
§ 34 Ögonärenden 
 
UKK diskuterade förslag att Optigen skickar svar direkt till SKK. 
 
UKK beslutade hänskjuta frågan till AK 
 
Ö13/09, 14/09, 
Amerikansk cocker spaniel, tibetansk spaniel 
Ögonundersökning efter parningen. 
 
UKK beslutade att godta lämnad förklaring 
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Ö15/09, 16/09, 17/09, 18/09, 19/09 
Tibetansk spaniel, tax, papillon,  
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  
UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och  
håller sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
 
Ö20/09 
Pudel, dvärg 
Ingen DNA-test vid parningstillfället 
 
UKK beslutade att godta lämnad förklaring 
 
Ö21/09 
Pudel,dvärg 
Ingen godkänd DNA-test vid parningstillfället 
 
UKK beslutade att godta lämnad förklaring 
 
 
Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 
§ 35 Registreringsärende 
 
R03/09 
Svenska Brukshundsklubben har inkommit med skrivelse angående uppfödare som 
använder leasad tik från utlandet. Registreringsbestämmelserna uppfattas som oklara. 
 
UKK bordlade ärendet för vidare utredning. 
 
R 04/09 
Ansökan om att registrera en valpkull pomerian född 3 februari 2006. 
 
UKK beslutade bevilja registrering då uppfödaren har en nöjsam förklaring till varför 
kullen inte registrerats tidigare. 
 
R 05/09 
Skrivelse som inkommit från Svenska Shetland Sheepdog klubben hänvisar till att 
uppfödare har registrerat två sobelfärgade valpar efter trefärgade föräldrar, vilket borde 
vara genetiskt omöjligt. 
Uppfödaren har påbörjat härstamningskontroll. 
 
 
Paragrafen punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerad 
§ 36 Val av justeringsperson 
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Gunilla Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll fr.o.m. § 36. 
 
 
§ 37 Dispensärende 
 
D05/09 
Pudel, stor 
Ansökan om att få ha ett fodervärdsavtal på hanhund, vilket sträcker sig under hundens 
hela livstid. 
 
UKK beslutade avslå dispensansökan 
 
D06/09 
Isländsk fårhund 
Isländsk uppfödare som äger en tik i Sverige. Efter att ha sett tiken tycker hon att det inte 
lönar sig att importera tiken. Hon önskar istället att tiken får valpar, och att hon får en valp 
ur denna kull. Valpkullen skulle registreras med den isländska uppfödarens kennelnamn, 
men födas upp i Sverige. 
 
UKK beslutade avslå dispensansökan 
 
D06/09 
Förelåg dispensansökan om att få göra en blandrasparning 
 
UKK beslutade avslå dispensansökan 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad 
 
 
§ 38 Bordlagda ärenden 
 
G20/09 
Fortsatt bordläggning. 
 
G59/08 
Påminnelse sänds till uppfödaren. 
 
Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 
§ 39 Övriga frågor 
 
Låneavtal för jakthundar 
Önskemål framför om låneavtal av hund för jakt 
 
UKK uppdrog till juridiska avdelningen att bereda ärendet. 
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Läggande av avelsförbud på fodervärdshund 
Uppfödare som har sålt hund med förbehåll om att få ta en valpkull, och som nu har 
framfört att hon kan komma att lägga ett avelsförbud på tiken. 
 
UKK uttalade att då hunden är såld kan uppfödaren inte lägga avelsförbud. 
 
Samma uppfödare har med annan person skrivit köpeavtal för hund med bibehållen 
avelsrätt. Köparen önskar information om han kan köpa hunden, genom att lägga 
återstående summa upp till den totala köpesumman. 
 
UKK uttalade att köparen har rätt att köpa ut hunden genom att betala den återstående 
summan upp till den totala köpesumman. 
 
UKK beslutade att kennelkonsulentbesök ska göras hos uppfödaren för att informera om 
gällande regler. 
 
Förtal 
En anmälan om förtal och smutskastning har inkommit. 
 
UKK beslutade överlämna ärendet till Föreningskommittén 
 
Uppfödarutskick 
Information om SKKs uppfödarutskick har inkommit. 
Ärendet bordlades i väntan på vad som beslutas på Kennelfullmäktige 
 
Köpeavtal med bibehållen avelsrätt 
Uppfödare som upprättat köpeavtal med bibehållen avelsrätt, och som ställer krav som 
inte ingår i överenskommelsen. 
 
UKK beslutade att kennelkonsulent gör besök hos uppfödaren för att informera om 
gällande regler. 
 
Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 
§ 40 Disciplinnämndens beslut  
 
Besluten gicks igenom och lades till handlingarna 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad 
 
 
 
 
§ 41 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 
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Protokoll SKK/CS nr 1/2009 genomgicks och lades till handlingarna. 
SKK/AK 1/2009 gicks igenom och lades till handlingarna. 
Förelåg adressförteckning till kennelklubbar i FCI. 
 
 
§ 42 Information från UKKs ledamöter 
 
Ann-Charlotte Hillberger rapporterade från Veterinära ansvarsnämnden. 
Fler yrkesgrupper kommer att omfattas, vilket gör att de kommer att bli förändringar. 
 
 
§ 43 Nästa möte 
 
Nästa möte äger rum den 8 juni 2008 
 
 
§ 44 Sammanträdet avslutas 
 
Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Margareta Sundqvist 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ionie Oskarson, ordförande                                                   
 
 
 
 
Kent Andersson, ledamot Gunilla Skoglund, ledamot 
t.o.m. §35 fr.o.m. §36  
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse 


