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SKK/UKK 4/2009 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 

Kennelkonsulentkommitté torsdagen den 3 september 2009 på Möllan, Spånga 

 

Närvarande: Ionie Oskarson (ordf.), Kent Andersson, Ann-Charlotte Hillberger,  

Kjell Lindström, Bengt Persson, Gunilla Skoglund och Margareta Sundqvist 

 

Adjungerade: Ulf Uddman (endast §§ 65-70 och 80), Katarina Sundberg, Petra Waleij, 

Åsa Lindholm och Margareta Thyr, Per-Inge Johansson, Anne Skogh (endast §80) Carina 

Jägrén(endast §83) 

 

Vid protokollet: Petra Waleij 

 

§ 65 Sammanträdet öppnas 

 

Ordföranden hälsade alla välkomna, speciellt Per-Inge Johansson, tillträdande ordförande 

för UKK, och förklarade därefter mötet öppnat. 

 

§ 66 Val av justeringsperson 

 

Kjell Lindström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 67 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 68 Information från ordföranden 

 

Resultatrapport gicks igenom. 

 

Rapport från FCI Breeding Commissions möte i Neapel. Tackar Britt-Marie Dornell för en 

mycket intressant rapport.    

 

§ 69 Information från SKKs VD  

  

  Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll  

Uppdraget omfattar att göra en bred översyn av den samlade 

djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll, lämna förslag till ny 

djurskyddslag och förordning, samt ge exempel på hur andra föreskrifter på 

området kan utformas. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2011. 
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 SKK har i brev framfört önskemål om att få till stånd ett möte med 

Jordbruksverket angående revideringen av föreskrifter för hund och katt L 

102, samt frågan om öronmärkning genom tatuering. SKK vill i första hand 

verka för att få bort detaljregleringen och ersätta det av föreskrifter av 

karaktären allmänna riktlinjer. 

  Jordbruksverket har ställt sig positivt till ett möte under hösten. 

 

 

 

 

§ 70 Information från SKKs Chefs Jurist 

 

 Juridiska avdelningen håller på att ta fram en informationsbroschyr till 

SKKs uppfödare angående avtalstillämpning. Broschyren skickas ut med  

uppfödarutskicket i december och kommer även att distribueras  med           

kennelnamnsbeviset. 

 DNs beslut kommer f. o.m nästa möte skickas ut i PDF-format via e-post 

till Läns- och Specialklubbarna. UKK betonade att det är mycket viktigt att 

besluten sprids fort inom berörda klubbar.  

 

 Inom kansliet har det vid ett flertal tillfällen uppstått frågor om raser under 

utveckling och registrering i Sverige av hundar som kan registreras i såväl 

klubbar som SKK samarbetar med som andra klubbar. Kansliet skulle vilja 

gå vidare och se om det går att ta fram riktlinjer för hur förfara med dessa 

frågor.  UKK beslöt därför att uppdra till kansliet att tillsätta en arbetsgrupp 

för att titta på raser under utveckling 

 

§ 71 Ärenden från kennelkonsulentsekretariatet 

 

Kennelkonsulent Monika Ölén Krüger rekommenderar att kennelkonsulentelev  

Rikard Andersson, Småland-Öland, auktoriseras. 

UKK beslutade att auktorisera Rikard Andersson och hälsar honom varmt välkommen i 

konsulentverksamheten 

 

Gick igenom riktlinjerna för handledare vid utbildning av kennelkonsulenter, konstaterade 

att det är viktigt att dokumentet är ett levande dokument. UKK beslöt att uppdra till 

kansliet att även ta fram en uppdragsbeskrivning för kennelkonsulenter. 

 

Kurs för blivande kennelkonsulenter 18-20 september. UKK konstaterade att det är 

glädjande att det är en bra spridning inom landet på deltagarna. 

 

Kennelkonsulent Marianne Dahlin önskar på egen begäran att avauktoriseras som 

kennelkonsulent.  

UKK beklagade beslutet, tackade Marianne för nedlagt arbete genom åren och överlämnar 

hennes begäran till SKK/CS för verkställighet 

 

Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
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§ 72 Information från sekreteraren 

 

Det har inkommit ytterligare svar på remissen från Specialklubben för Västgötaspets och 

från Svenska Grand Danois Klubben . 

 

Svenska Taxklubben har utträtt ur hälsoprogrammet för PRA fr o m 2009-07-01. 

 

UKK kommer att arrangera en grundkurs II för kennelkonsulenter under 2010 

 

 

§ 73 Uppfödarärenden 

 

U8/09 

Tidigare bordlagt ärende (2009-05-07) Uppfödaren har nu inkommit med svar angående 

valpkullens födelsedatum. 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 

 

U09/09 

Begärd härstamningskontroll på en valp, ärendet bordlagt 2009-05-07. 

UKK har gått igenom inkomna handlingar. UKK beslutade att lämna ärendet utan åtgärd. 

 

U17/09 

Uppfödare som transporterat dräktig tik för nära inpå beräknad valpning. 

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

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut 

 

U30/09  

Uppfödare som sålt en hund med ett köpeavtal med bibehållen avelsrätt och lämnat ut 

hunden innan köpeskillingen erlagts. Valpköparen begärde uppskov med betalning, vilket 

uppfödaren inte godtog. Uppfödaren valde att utan belägg anmäla valpköparen till olika 

myndigheter.. 

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 

måste följas. 

 

U31/09 

Uppfödare som trots registreringsförbud har sju valpar hemma hos sig. Uppfödaren säger 

att hon bara hjälpt en nära släkting att ta hand om valpkullen, eftersom släktingen varken 

har plats eller tid att ta hand om en valpkull. Uppfödaren har även tagit hjälp av en annan 

uppfödare för att sälja osålda valpar. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren och släktingen till SKKs Disciplinnämnd för brott 

mot SKKs grundregler. Uppfödaren och släktingen beläggs med hänvisningsstopp i 

avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
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UKK övervägde att till SKKs Disciplinnämnd även anmäla den uppfödare som hjälpt 

ovanstående uppfödare men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett 

påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis måste följas. 

 

U32/09 

Uppfödare/köpare som tillskrivit UKK då hon anser att en annan uppfödare/säljare har 

brutit deras överenskommelse angående köp av en valp. Uppfödaren/köparen har dock 

själv skrivit ett eget avtal och betalat in handpenning innan avtalet var undertecknat av 

uppfödaren/säljaren. 

UKK beslutade att tillskriva båda uppfödarna och betona att de fortsättningsvis ska iaktta 

god uppfödaretik vid överlåtelse av hund. Det är aldrig köparen som sätter upp villkoren 

för ett köp. Som uppfödare är de båda två enligt grundreglerna skyldiga att alltid upprätta 

överlåtelsehandling med av SKK fastställt innehåll. 
 

U33/09 

Uppfödare som har haft dräktig tik liggande i bil under en utställning. 

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 

måste följas. 

  

U34/09 

Skrivelse från valpköpare med ett köpeavtal med bibehållen avelsrätt. Sammantaget kan 

UKK konstatera att uppfödaren borde vara mer insatt i SKKs regelverk och den 

informationsplikt man har som uppfödare.  

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 

måste följas. 

 

 

§ 74 HD-ärenden 

 

HD 43/09, 44/09, 45/09, 46/09, 47/09,48/09, 49/09, 50/09, 51/09, 52/09, 53/09, 54/09, 

55/09, 56/09, 57/09, 58/09, 59/09, 60/09, 61/09, 62/09, 63/09, 64/09, 65/09, 66/09, 67/09, 

68/09 70/09, 76/09  

Strävhårig vorsteh, norsk älghund grå, rottweiler, finsk stövare, slovenský kopov, 

jämthund, jämthund, finsk stövare, puli, gordon setter, sankt bernhardshund, 

hamiltonstövare, jämthund, jämthund,  schäfer, jämthund, jämthund, jämthund, norsk 

älghund grå, norsk älghund grå,  american akita, australian stock dog, rottweiler, 

jämthund,  pudel stor, östsibirisk laika, östsibirisk laika,  cockerspaniel. 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

 

 

 

 

 

 

HD69/09, 71/09, 72/09,73/09,74/09, 75/09. 
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Finsk stövare, shiba, schäfer, cockerspaniel, cockerspaniel, jämthund 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och 

håller sig à jour med gällande regler, eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 

prövning 

 

E1 

Rhodesian ridgeback 

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 

måste följas. 

 

P02/09, 03/09, 04/09, 05/09, 06/09, 07/09, 08/09,09/09, 10/09, 11/09, 12/09, 13/09, 

14/09,15/09, 17/09 

Chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, bichon frisé, bichon frisé, chihuahua, 

chihuahua, chihuahua, , chihuahua, , chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, 

chihuahua 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

 

P16/09, 18/09, 19/09, 20/09, 21/09, 22/09, 23/09, 24/09, 25/09, 26/09, 27/09, 28/09  

Bichon Frisé, chihuahua, chihuahua , chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, 

chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och 

håller sig à jour med gällande regler, eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 

prövning 

 

P29/09, 30/09, 31/09 

Bichon Frisé, chihuahua, chihuahua 

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

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut 

 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

 

§ 75 G-ärenden 

 

G59/09,60/09,61/09,62/09,63/09,64/09,65/09 66/09,67/09,68/09,69/09 

Belgisk vallhund/groendal, jämthund, hamiltonstövare, drever, karelsk björnhund, border 

collie, tax, gråhund norsk, gråhund norsk, schäfer, beagle.  

Veterinärintyg har inkommit efter anmaning. 

 

 

 

 

 

G70/09 
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Tik som har fått tre kullar inom 22 månader, då uppfödaren har ytterligare ärenden 

beslutade UKK att anmäla uppfödaren till Disciplinnämnden för brott mot SKKs 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut.  

 

G71/09 

Tik som har fått tre kullar inom 23 månader. 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och 

håller sig à jour med gällande regler, eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 

prövning. 

 

G72/09 

Tik som har fått tre kullar inom 18 månader. Enligt uppfödaren var tiken i toppkondition,  

Uppfödaren valde att para tiken trots att hon inte fått vederbörlig vila. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till Disciplinnämnden för brott mot SKKs 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut.  

 

G73/09 

Tik som har fått tre kullar inom 23 månader. Uppfödaren kände inte till att de bröt mot 

SKKs grundregler. 

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 

måste följas. 

 

G74/09 

Tik som har fått tre kullar inom 20 månader. UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer 

uppmärksam på tikens löpperioder och i god tid och se till att hane och tik hålls åtskilda. 

Då detta är, så vitt är känt, första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 

beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepade förseelser medför 

disciplinär prövning.  

 

G75/09 

Tik som parades innan hon hade fyllt 12 månader. UKK påpekade att uppfödaren ska vara 

mer uppmärksam på tikens löpperioder och i god tid och se till att hane och tik hålls 

åtskilda. Då detta är, så vitt är känt, första gången som uppfödaren bryter mot 

grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepade förseelser 

medför disciplinär prövning.  

 

G76/09 

Ärendet bordlagt i avvaktan på kennelkonsulent besök. 

 

 

 

 

G77/09 
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Tik som parades innan hon fyllt 12 månader. UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer 

uppmärksam på tikens löpperioder och i god tid och se till att hane och tik hålls åtskilda. 

Då detta, så vitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 

beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepade förseelser medför 

disciplinär prövning.  

 

G78/09 

Tik som har fått tre kullar inom 18 månader. UKK beslutade att godta den inkomna 

förklaringen. UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer 

noggrann och håller sig ajour med gällande regler, eftersom upprepad förseelse medför 

disciplinär prövning. 

 

G79/09 

Tik över 7 år som inte fått erforderlig vila mellan kullarna. Uppfödaren ansåg inte att 

föregående kull var någon stor påfrestning för tiken. UKK beslutade att anmäla 

uppfödaren till Disciplinnämnden för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs 

med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.  

 

G80/09 

Tik över 7 år som har sin första kull valpar. UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer 

uppmärksam på tikens löpperioder och i god tid och se till att hane och tik hålls åtskilda. 

Då detta är, så vitt är känt, första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 

beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepade förseelser medför 

disciplinär prövning.  

 

G81/09 

Tik över 7 år som har sin första kull valpar. Uppfödaren hänvisar till att han har fått 

felaktig information. 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 måste följas. 

 

G82/09 

Syskonparning; uppfödaren anger tjuvparning mellan egna hundar. Uppfödaren har utfört  

DNA test på valpkullen.   

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 

 

G83/09 

Far och dotterparning; tjuvparning mellan egna hundar. UKK beslutade att godta den 

inkomna förklaringen men påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på tikens 

löpperioder och i god tid och se till att hane och tik hålls åtskilda.  

 

 

 

 

 

 

G84/09 
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Mor och sonparning; tjuvparning mellan egna hundar anförs. UKK påpekade att 

uppfödaren ska vara mer uppmärksam på tikens löpperioder och i god tid och se till att 

hane och tik hålls åtskilda. Då detta är , så vitt är känt, första gången som uppfödaren 

bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepade 

förseelser medför disciplinär prövning.  

 

G85/09 

Tik som saknade godkänt MH före parning, uppfödaren har inte besvarat SKKs brev. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till Disciplinnämnden för brott mot SKKs 

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut 

 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

 

 

§ 76 Ögonärenden 

 

Ö32/09, 33/09 

Phelene, wachtelhund 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen 

 

Ö34/09, 36/09,40/09. 

Lhasa apso ,papillon pudel dvärg   

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK underströk dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och 

håller sig à jour med gällande regler eftersom upprepad förseelse kan medföra disciplinär 

prövning 

 

Ö37/09,39/09 

Shetland sheepdog, shetland sheepdog 

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 måste 

följas 

 

Ö35/09 

Papillon 

Båda föräldradjuren ögonundersökta efter parning. Uppfödaren missade den årliga 

ögonundersökningen men valde att para ändå. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till 

SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 

hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

 

 

 

 

 

Ö38/09  
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Wachtelhund 

Tiken ögonundersökt efter parning, uppfödaren glömde att ögonundersöka tiken.  

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

grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut 

 

 

Ö41/09  

Pudel dvärg 

Tiken prcd/PRA testad efter parning, då uppfödaren har ytterligare ärenden beslutade 

UKK att anmäla uppfödaren till Disciplinnämnden för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut . 

 

§77 Ärende angående hjärta 

 

H01/09 

Hjärtundersökt efter parning, tjuvparning mellan egna hundar anförs. 

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 måste 

följas 

 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

 

§ 78 Registreringsärenden 

 

R6/09 

Inkommen skrivelse från SBK/SCK. Ärendet bordlades till AKs och UKKs nästa 

gemensamma möte som man planerar att hålla i början av år 2010 

 

R7/09  

Inkommen begäran om att registrera in en hund född 2007. 

Ärendet bordlades för vidare utredning. 

 

R8/09  

SKK begärt DNA test, samtliga valpar utom två är testade. Testet visade att angiven 

hanhund inte var fader till en valp i kullen. Det två otestade valparna och valpen med 

felaktig härstamning avregistreras.  

 

R9/09 

Inkommen registreringsansökan; UKK beslöt att avslå ansökan. 

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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§ 79a Dispensärende 
 

Inkommen dispens ansökan från en uppfödare om att överta en valpkull från en annan 

uppfödare. Dispens medges. 

 

§ 79b Bordlagda ärenden 

  

U22/06  

Avskrevs, ej längre medlem. 

 

U34/09  

Bordlagt i väntan på DNA 

 

§ 80 Övriga frågor 

 

UKK har fått yttrande från AK i två ärenden. UKK beslöt att diskutera svaren vidare på 

nästa gemensamma möte i början år 2010. 

 

Fråga från SBK angående en rasklubbs agerande mot en medlem, konstaterade att det inte 

var en fråga för UKK. 

 

Frågor från SKKs Informationsavdelning. UKK uppdrog till SKKs Juridiska avdelning att 

besvara frågorna. 

 

U16/09 UKK beslutade att ta tillbaka anmälan.   

 

Anmälan mot några uppfödare inom en ras, ärendet bordlades till AKs och UKKs nästa 

gemensamma möte som man planerar att hålla i början av år 2010 

 

Inkommen anmälan mot UKK har tagit del av anmälan mot UKK. 

 

Diskussion om valphänvisningsstopp som är åsatta av SKKs Juridiska avdelning. 

 

UKK beslutade att tillskriva Svenska dvärghundsklubben angående problematiken med 

det stora antalet chihuahua som inte genomgått patella-undersökning före parning, vilket 

strider mot det 2009-01-01 antagna hälsoprogrammet för rasen. 

  

§ 81 Disciplinnämndens beslut  

 

Besluten gicks igenom och lades till handlingarna 

 

§ 82 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

 

Protokoll SKK/CS nr 3/ 2009 och 4/2009 genomgicks och lades till handlingarna. 

SKK/AK 3/2009 gicks igenom och lades till handlingarna. 
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§ 83 SKKs valphänvisning på Internet 

 

Carina Jägrén presenterade för UKK upplägget på SKKs valphänvisningssajt.  

 

§ 84 Information från UKKs ledamöter 

 

Uppdrog till Kenth och Petra att se till att Sydskånska Kennelklubben får svar på sina 

frågor ifrån uppfödareträffen. 

 

Ann-Charlotte Hillberger sitter kvar ytterligare ett år i Veterinärförbundets ansvarsnämnd. 

 

 

§ 85 Nästa möte 

 

Nästa möte äger rum den 19 november 2009 

 

 

§ 86 Sammanträdet avslutas 

 

Ordföranden tackade för den här tiden och ett särskilt stort tack till Bengt Persson för 

nedlagt arbete under alla år och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Petra Waleij 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Ionie Oskarson,                                              Kjell Lindström, 

ordförande     ledamot 

 

 

 

    

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

dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse 

 

 

 




