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SKK/UKK nr 1 2022
2022-02-15
§ 1-23

Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK, tisdag 15 februari 2022.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Jörgen Oinonen (ordf), Gunilla Skoglund, Ann-Charlotte
Hillberger, Ulla Eckerberg, Carina Olsson, Tommy Vestergren

Adjungerade:
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén
-Åhörare
Ing-Marie Röstlund
Protokoll
-Åsa Blomqvist

§ 1 Sammanträdet öppnas
UKKs ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte. Därefter förklarade
ordföranden dagens sammanträde för öppnat.

§ 2 Val av justerare
Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 3 Föregående protokoll
Justering gällande att föregående möte inte var digitalt utan fysiskt. Inkommen
skrivelse gällande ärende U68/21, UKK noterar denna och lade därefter skrivelsen till
handlingarna. Ärende R40/21 hade inkommit på grund av ett missförstånd på SKKs
kansli innebärande att ärendet därmed nu utgår. Kommittén lade därefter protokollet
med ett godkännande till handlingarna.

§ 4 Information från ordföranden
Resultatrapport
Förelåg resultatrapporter gällande kommittén samt kennelkonsulentverksamheten
från november 2021 till och med januari 2022, kommittén konstaterar att
verksamheten håller sig väl inom budget då kennelkonsulent verksamheten varit delvis
ned stängd samt att kommitténs möten till stor del varit digitala.
Rapporterna gicks igenom samt lades därefter med ett godkännande till handlingarna.
Kommitténs mötesdatum 2022 fastställdes till: 19 april, 21 juni, 13-14 september, 23
november samt 7 februari 2023.
Ordförande lämnade ett kort referat från senaste CS mötena, speciellt noterades CS
beslut om höjd milersättning till bland annat SKKs kennelkonsulenter. Kommittén
tackade för informationen.

§ 5 Information från VD/chefsjuristen
Chefsjuristen
Informerade om nylanserade avtal, eventuellt kommer avtalen att behövas revideras
ytterligare då ny konsumentlag antagligen kommer att träda i kraft 1 maj i år. SKK har
via Agneta varit delaktiga i en arbetsgrupp som arbetat med att belysa frågor från ett
djuruppfödarperspektiv. Arbetet har pågått i hela 11 år då det initialt påbörjades för
att belysa detta på EU-nivå. Det direktiv som EU har framtagit skulle kunna ge Sverige
möjlighet att göra ändringar i linje med de förslag gruppen tagit fram. SKKs Juridiska
avdelning har en ny medarbetare- Ida Lundkvist som är sekreterare i
Föreningskommittén samt den juridiska rådgivningen. Förslag finns på en ny skribent
Anna Sellberg som ska hjälpa UKK med att få fram önskad information. I samband med
detta anslöt Anna till mötet för en kort presentation av sig själv samt att kommittén
presenterade sig själv. Kommittén tackade för Annas presentation och beslöt att hon
sak anlitas från och med nästa möte.
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Ägande
Chefsjuristen har sedan tidigare arbetat med frågan gällande ägandet av frusen
sperma, kommittén diskuterade frågan ingående, ordförande hade tidigare informerat
om att SKKs centralstyrelse diskuterat saken samt att det behövs en tydlig reglering av
saken. Det kommer att initieras ett möte med SKKs Avelskommitté för att arbeta
vidare med frågan då CS föreslagit detta.
Kommittén tackade för informationen.

§ 6 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Avauktorisation
Richard Ytterström önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Richard för nedlagt arbete genom åren samt
beslutade att avauktorisationen härmed är beviljad.
Stefan Krüger önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Stefan för nedlagt arbete genom åren samt beslutade
att avauktorisationen härmed är beviljad.
Monika Ölén önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Monika för nedlagt arbete genom åren samt
beslutade att avauktorisationen härmed är beviljad.
VU auktorisation fastställs
Kennelkonsulenterna Tina Andersson samt Susanne Fagrell rekommenderar att eleven
Anette Andersson, Stockholms län, auktoriseras. UKKs Verkställande Utskott har
godkänt auktorisationen.
UKK fastställde därmed beslutet att auktorisera Anette och hälsar henne varmt
välkommen i
konsulentverksamheten.
Inställd verksamhet
Besöksverksamheten har tidvis varit vilande på grund av pandemin, i dagsläget är den
återupptagen.
Siffror samt träffar
Helena Sirén informerade om att trots att pandemin slagit hårt mot verksamheten
kunde ändå hela 1520 besök utföras, detta gjordes av 66 konsulenter. Under hösten
genomfördes det regionträffar för konsulenterna, detta tackar kommittén alla
deltagare speciellt för. På träffarna diskuterades olika frågor bland annat hur
konsulenterna upplever verksamheten, det fanns en farhåga att hundhållningen kan ha
blivit sämre det fanns även en besvikelse gällande att de digitala protokollen inte
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kunnat sjösättas. Kommittén är medveten om detta och det är kommitténs intention
att hålla saken aktuell och levande då den är viktigt för verksamheten.
Utbildning
Det planeras för utbildningar för nya konsulenter då det varit en mycket glädjande
respons gällande rekryteringen av nya konsulenter. 25 elever kommer att antas, det
kommer att genomföras utbildningar av eleverna i vår samt i höst.
Incident
En kennelkonsulent har råkat ut för en incident där den blivit hundbiten under sitt
uppdrag. Helena Sirén informerade om händelseförloppet för kommittén som gav
Helena i uppdrag att vara konsulenten behjälplig om behov skulle uppkomma.
Uppfödarresan
Helena i likhet med flera andra på SKKs kansli är delaktig i ett nytt projekt som har som
syfte att utröna vilka behov SKKs uppfödare har gällande information, för att kunna få
en så bra bild av behoven som möjligt kommer det att skickas ut enkäter till uppfödare
med frågor. Kommittén tackade Helena för all information.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade

§ 7 UKKs delegationsordning
SKKs delegeringsordningar är omarbetade i tre delar, kommittén har tagit del av sin
delegeringsordning och kommer att arbeta med den under mandatperioden.

§ 8 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Ulla Eckerberg
Redovisade statistik över DN ärenden, då mötet är Ullas sista som ledamot i
kommittén tackade Ulla för sin tid, kommittén uttryckte sin stora tacksamhet över
Ullas jobb i kommittén och meddelade att hon kommer att bli saknad! Tommy
Vestergren erbjöd sig att fortsätta DN statistiken.
Ny ledamot
UKK kommer att från och med nästa möte få en ledamot vid namn Ing-Marie Röstlund,
Ing-Marie gav kommittén en kort presentation av sig själv och kommittén gjorde det
samma. UKK önskar Ing-Marie välkommen i förskott!
Petra Waleij
Informerade om att i princip samtliga av SKKs raser numera går att registrera via
Valpregistrering online, det går också att ägarregisterera sina hundar online via Mina
sidor” på SKKs hemsida. Under pandemin har man noterat att antalet inseminationer
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ökat med 47 procent, vilket med bakgrund av just pandemin kan vara rimligt då resor
avrådes ifrån. Kommittén tackade för informationen.

§ 9 VU ärenden
VU ärenden redovisades för och fastställdes därefter.

§ 10 Uppfödarärenden
U1/22
Ärende gällande att en uppfödare fått en kull valpar efter föräldrar av olika ras, det är
inte ansökt om dispens att sälja kullen samt att modertiken är såld utan avtal.
Uppfödare förklarar att anledning till kullen är att tiken blivit tjuvparad är tiken är svår
att hålla under kontroll då hon rymmer trots åtgärder i hundgården. Gällande att tiken
sålts utan avtal var situationen sådan att tiken måste säljas snabbt, det fanns ingen
besiktigande veterinär att få tag i och uppfödaren prioriterade försäljning före avtal.
Kommittén har granskat samtliga handlingar i ärendet, UKK beslutade därefter att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U2/22
Uppfödare som enligt skrivelse från köpare sålt valp med ett dolt fel då hunden visat
sig ha en genetisk defekt resulterande i pälsbortfall. Köparna anger att de efter att
detta konstaterats omplacerat hunden av annan orsak, de kräver nu uppfödaren på
ersättning för hundens fel. Enligt köparna ignorerar uppfödaren dem och är inte
tillmötesgående. Enligt skrivelse från uppfödaren så har köparna varit i kontakt med
uppfödaren angående pälsbortfallet men ingen diagnos fanns då köparen omplacerade
hunden. Uppfödaren har varit i kontakt med sitt försäkringsbolag angående att
eventuellt nyttja dolda felförsäkring samt informerat köparna hur det ska skötas. Efter
att UKK granskat samtliga handlingar i ärendet fann kommittén att uppfödaren inte
handlat i strid med SKKs regelverk. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare
åtgärd.
U3/22
Uppfödare som enligt skrivelse lovat att anmälaren skulle få köpa en valp, dagen innan
leverans backar uppfödaren ur köpet. Anmälaren har besökt uppfödaren när kullen var
sex veckor samt fick föreslå namn på valpen. Anmälaren har köpt utrustning till
hunden, samt förberett sig att få hem en valp. Enligt skrivelse från uppfödaren så har
denna fått information till sänt sig kort tid innan överlåtelse med varningar gällande
anmälaren. Efter att UKK granskat samtliga handlingar i ärendet fann kommittén att
uppfödaren lovat anmälaren att få köpa en valp- det är ostridigt att ett avtal gällande
försäljning har tecknats. UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande
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om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas. Gällande eventuell ekonomisk tvist
hänvisar UKK till allmän domstol.
U4/22
UKK har fått sig tillsänt information om att en uppfödare sålt en blandraskull- kopia på
annons bifogas den anonyma skrivelsen. Uppfödaren anger i skrivelse till SKK att det
stämmer att denna sålt en blandraskull men att det gjordes innan uppfödaren var
medlem i SKK, det skulle skett för minst 7 år sedan. Efter att UKK granskat
handlingarna i ärendet inkluderande protokoll från kennelkonsulentbesök där
uppfödaren anger att den sköter om två kullar efter hundar av olika ras för sin grannes
räkning samt information gällande under vilken tid uppfödaren varit SKK-medlem
menar UKK att det är viktigt att man som uppfödare är uppmärksam på att inte hamna
i situationer som kan synas vara i strid med SKKs regelverk. Även om handlingen att
sköta om grannens kullar var god kan det mycket lätt uppfattas som om det är
uppfödarens kullar. UKK avråder starkt från att som SKK medlem hjälpa till med
annonsering eller överlåtelse av en annans kull, allt i syfte att undvika missförstånd.
UKK förutsätter att uppfödaren i fortsättningen inte sätter sig i likartade situationer.
Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
U5/22
Uppfödare som enligt skrivelse från köpare sålt hund med besiktningsintyg utan
anmärkning där det i efterhand framkommer att hunden har ett navelbråck, hunden
har även fått reaktion från chipmärkningen som inneburit att veterinärvård samt
operation krävts. Köparen begär ersättning för veterinärvården. Kullens mor anges inte
vara med kullen vid besök vid 6 veckors ålder- enligt skrivelsen angav uppfödaren att
anledningen till detta var att tiken tröttnat på sina valpar. Enligt köparen hade två av
kullsyskonen navelbråck som inte noterats vid kullsyskonens besiktningsintyg samt att
de också ska ha fått reaktioner i chipmärkningsområdet. Veterinären som gjort
besiktningen samt chipmärkningen är gift med uppfödaren. Köparen har anmält
veterinären till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. I skrivelse från
uppfödaren anger denna att köparens krav på prisreducering med 50 procent inte
gåtts med på, uppfödaren kan köpa tillbaka hunden men då enligt SKKs
rekommendationer. Modertiken var vid köparens besök på promenad. Gällande de
veterinära frågorna hänvisar uppfödaren till veterinärens yttrande till ansvarsnämnden
som bifogas ärendet. Efter att UKK tagit del av samtliga handlingar i ärendet anser
kommittén att använda en närstående som besiktigande veterinär så finns det inget i
SKKs regelverk som direkt strider mot detta –dock kan kommittén se att det lätt kan
uppstå frågor gällande veterinärens opartiskhet- vilket är olyckligt. UKK granskar inte
om veterinären agerat korrekt eller inte- det har köparen anmält till korrekt instans.
UKK anser att uppfödaren ska ersätta köparens kostnader och uppmanar uppfödaren
att ersätta de veterinära utlägg köparen fått. Då detta, såvitt är känt, är första gången
som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna
förklaringen.
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UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
U6/22
Uppfödare som enligt anmälan från köpare gjort ett flertal fel vid överlåtelse av hund,
bland annat använt sig av fel avtal, angivit fel födelsedatum på kull samt sålt hund med
defekter. Enligt skrivelsen finns det även andra köpare som köpt defekt valp av
uppfödaren. Anmälaren har även misstankar om att hunden är "tillagd" i kullen då den
är både markant mindre än syskonen samt har ett avvikande chipnummer från
kullsyskonen. Anmälaren anger att uppfödaren även importerat flera hundar. I
skrivelse från uppfödaren anger denne att det inte är något fel på valpen vid leverans.
De uppgifter som lämnats gällande födelsedatum är korrekta samt att uppfödaren i
registreringsansökan har angivit korrekta föräldrar till kullen. Efter att UKK tagit del av
samtliga handlingar i ärendet beslutade UKK att begära härstamningskontroll via DNA
test på samtliga valpar i kullen. Ärendet bordlades därefter i väntan på svar.
U7/22
Uppfödare som sålt valp som enligt skrivelse från köpare varit sjuk i princip direkt från
leverans. Valpen är så dålig att hunden fick avlivas inom 2 veckor från leverans. Enligt
skrivelse från uppfödaren menar denne att hunden var frisk vid leverans, uppfödaren
har uppfattningen att det är köparen som har orsakat att hunden blivit dålig. Efter att
UKK tagit del av samtliga handlingar i ärendet kan kommittén inte utröna att det givits
någon klar diagnos för valpens tillstånd, kommittén konstaterar att valpen inte
obducerades- om en sådan hade gjorts hade diagnos eventuellt kunnat ges. UKK anser
att man inte kan klandra uppfödaren, ärendet lades därefter till handlingarna utan
vidare åtgärd. Eventuell ekonomisk tvist hänvisar UKK till allmän domstol.
U8/22
Medlem som i annons saluför annan medlems uppfödda kull samt också annonserar ut
två oregistrerade kullar. Medlemmen anger i skrivelse att den endast hjälper den
medlem som registrerat kullen- någon kommentar gällande de oregistrerade kullarna
görs inte till SKK. Efter att kommittén granskat samtliga handlingar i ärendet beslutar
UKK att anmäla medlemmen som annonserat ut kullarna till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler. Samt att den medlem som anlitat annonsören
härmed informeras om att denna ska vara den som saluför sin egen kull samt att det
också är den själv som ska sköta kontakt med presumtiva valpköpare, upprätta avtal
och så vidare- allt i syfte att undvika att missförstånd kan uppkomma om vem det är
som är den ansvariga uppfödaren. UKK förutsätter också att medlemmen
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
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U9/22
Uppfödare som enligt skrivelse inte återbetalt hela handpenningen när anmälaren
avböjt köp då aktuell valp fått anmärkning på veterinärbesiktning. Uppfödaren har till
dags dato inte svarat SKK. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U10/22
Uppfödare som enligt skrivelse från köpare sålt valp där köparen anser att valpen inte
hade en normal mentalitet, köparen beslutade att hunden behövdes omplaceras men
fick inget stöd av uppfödaren, köparen omplacerade själv valpen till ett annat hem. Vid
köpet upprättades inget SKK köpeavtal och valpen överläts innan 8 veckors ålder.
Enligt skrivelse från uppfödaren var valpen normal vid leverans, när köparen
meddelade om att den var missnöjd och önskade omplacera valpen försökte
uppfödaren hitta ett nytt hem till valpen men lyckades inte. Uppfödaren visste inte om
att det är krav att använda SKK köpeavtal, det var efter köparens önskemål som
hunden levererades innan 8 veckors ålder. tidigt. Efter att kommittén granskat
samtliga handlingar i ärendet menar UKK att kommittén inte kan bedöma valpens
mentalitet, UKK konstaterar att uppfödaren inte använt sig av SKKs köpeavtal samt att
valpen levererades en dag innan 8 veckors ålder- någon dispens gällande leveransen
var inte ansökt om. 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.
U11/22
Uppfödare som enligt skrivelse sålt en oregistrerad valp, valpen blir kort tid efter
överlåtelsen sjuk i vad som misstänks vara epilepsi samt annan sjukdom, köparen
önskar reklamera köpet men uppfödaren medverkar inte till detta. Enligt köparen hade
uppfödaren vid besökt angivit att anledningen till att kullen inte registrerades var att
uppfödaren då skulle ha överskridit sitt tillstånd från Länsstyrelse samt att uppfödaren
inte hade kennelnamn för rasen. SKK har också fått information om att uppfödaren
annonserat ut en kull valpar efter föräldrar av olika ras, kopia på annons med
uppfödarens telefonnummer visas. Enligt skrivelse från uppfödaren så har denna
endast hjälpt en annan person med försäljningen av kullarna då denna var förhindrad
att ta hand om kullarna själv, kullen med den sjuka valpen är dolda fel försäkrad via
uppfödaren. Efter att kommittén granskat samtliga handlingar i ärendet menar UKK att
det är visat att SKK uppfödaren är den som satt ut annons, tecknat dolda felförsäkring
samt veterinärbesiktigat valpen. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. UKK menar också att
uppfödaren i och med att den enligt egen information har tecknat en dolda fel
försäkring för kullen också ska ersätta de kostnader köparen haft i samband med
valpens sjukdom.
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U12/22
Uppfödaren som enligt skrivelse från hanhundsägare inte erlagt hela den
överenskomna parningsavgiften för en kull, endast en liten del av avgiften har betalats.
SKK tillskriver uppfödaren men inget svar inkommer, 4 månader efter det att avgiften
skulle betalas görs betalningen. UKK menar att det är självklart att man som tikägare
ska följa de avtal man själv ingått, att ersätta hanhundsägare med överenskommen
summa samt vid den tidpunkt man kommit överens om ska därför vara en prioritet.
UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade då
tikägaren efter lång tid ändå ersatt hanhundsägaren att den här gången låta det stanna
vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.

U13/22
Uppfödare som enligt skrivelse har hämtat tik för kort tid innan valpning samt för att
ha skiljt moder från kull innan 8 veckors ålder. Tiken kejsarsnittas och enligt skrivelsen
ges tiken inte tillräcklig tid att ta åt sig kullen (som bestod av en valp). Uppfödaren
anger i skrivelse att uppfödaren och anmälaren bor mycket nära varandra- det är
gångavstånd. Uppfödaren hade frågat ägaren om det var OK att ha tiken fram till ca 1
vecka innan beräknad valpning. Tiken hade svårt att ta till sig valpen efter kejsarsnittet
och markerade mot valpen, uppfödaren tog beslutet att skilja valpen från modern så
att valpen inte skulle skadas, uppfödaren försökte få tiken att acceptera valpen under
7 dagar, tiken återlämnades efter nio dagar. En av uppfödarens äldre tikar tog bra
hand om valpen. Uppfödaren sökte information om vad som skulle göras vid skiljande
av tik från kull och hittade info att man kunde skilja dem åt om ersättare fanns. Efter
att UKK tagit del av samtliga handlingar i ärendet beslutade UKK då detta, såvitt är
känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 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.

§ 11 Ledärenden
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
Inga inkomna
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
HD1-5/22
Jämthund, Berner sennenhund, Finsk lapphund, Jämthund, Tysk schäferhund
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
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HD6-10/22
Cocker spaniel, Strävhårig vorsteh, Wachtelhund, Dansk/Svensk gårdshund, Alaskan
malamute
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna 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 uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
HD11/22
Alaskan malamute
Medlem som parat tik utan att hanen var HD undersökt. Hanhundsägaren är SKK
uppfödare som enligt egen information med vetskap om att hälsoprogrammet anger
att HD undersökning ska vara gjort och resultatet vara känt innan parning. Efter
granskning av ärendet menar UKK att hela vitsen med ett hälsoprogram är att man ska
göra undersökning innan parning så att man kan göra ett korrekt avelsbeslut. UKK
beslutade att anmäla hanhundsägaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler samt att informera medlem om SKK:s grundregler. UKK förutsätter
att medlemmen fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD12/22
Cocker spaniel
Medlem som parat tik med HD D med hane med HD C. Tiken o hane ägs av en SKK
uppfödare med kennelnamn. Enligt skrivelse från uppfödaren har denna lånat ut
avelsdjuren till medlemmen, gällande avelsdjurens HD status hänvisar både
medlemmen som uppfödaren till text på rasklubbens hemsida. Uppfödaren anger att
anledningen till att denna haft kullen hos sig vid leverans är att medlemmen kort tid
innan leverans fått personliga problem och då inte kunnat genomföra leveransen,
uppfödaren har fullmakt från medlemmen. Efter att UKK granska samtliga handlingar i
ärendet konstaterar kommittén att parningen strider mot SKKs rekommendationer då
en HD D hund har använts med en HD C hund, det är mycket beklagligt att uppfödaren
tagit del av gammal information gällande detta, SKK har omgående då detta
uppdagades bett rasklubben justera texten på deras hemsida. Någon dispens gällande
att uppfödaren ska sälja medlemmens kull har inte ansökts om. Vidare nämns kullen
på kennelns hemsida som om kullen ingick i kenneln. UKK menar att det är av yttersta
vikt att man som uppfödare ser till att man har korrekt information samt att om avsteg
från regelverk måste göras att SKK kontaktas för rådgivning i förväg. UKK beslutade att
anmäla både uppfödaren som medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
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Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
P1/22
Chihuahua
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.

§ 12 Ögonärenden
Ö1/22
Tibetansk terrier
Uppfödare har missuppfattat regelverket. 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.
Ö2/22
Amerikansk cockerspaniel
Tik som blivit tjuvparad då den var hemma hos annan uppfödare då tikägaren var sjuk.
Efter granskning av handlingarna i ärendet påpekade UKK att både uppfödaren som
hanhundsägaren 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
uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna
förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

§ 13 Hjärtärenden
H1/22
Cavalier king charles spaniel
UKK beslutade att bordlägga ärendet då det finns frågetecken gällande datum för
hjärtkontroll.

SKK/UKK nr 1 2022
2022-02-15
Sida 12/20

§ 14 Grundregelärenden
Ung tik
G1-2/22
Siberian husky, Gonczy polski
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G3/22
UTGÅR
G4/22a,b-5/22
Papillon, Tysk spets mittel, Alpenländische dachsbracke
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna 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 uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G6/22
Jämthund
Uppfödare som enligt skrivelse fått sin tik tjuvparad två gånger- innebärande att tiken
fått två kullar innan hon uppnått 18 månaders ålder, tik o hanhund saknade HD
resultat innan parning. Registreringsansökan för kullarna har inkommit efter att första
kullen uppnått 5 månaders ålder. Uppfödaren har tidigare haft registreringsförbud
mellan 2019 till 2021. Uppfödaren anger i skrivelsen att denne varit sjuk men nu blivit
bättre. Efter UKKs granskning framkommer det att uppfödaren klart brutit mot både
SKKs regelverk som djurskyddslagen, UKK menar att man trotts sjukdom måste göra
sitt yttersta för att de hundar man har i sin vård handhas korrekt- att för unga tikar
skyddas från att paras är av yttersta vikt. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Täta kullar
G7/22
Labrador retriever
Uppfödaren har missuppfattat SKKs regelverk.
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.
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G8/22
Rottweiler
Uppfödare som uppfattat fel datum för tidigare kull. Uppfödaren haft tid ärende 2020.
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.
G9-10/22
Golden retriever, Pudel
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna 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 uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G11/22
Korthårig vorsteh
Uppfödaren har missuppfattat SKKs regelverk.
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.
G12/22
Golden retriever
Tik tjuvparad. Uppfödaren haft tidigare ärende 2021 gällande samma tik som också då
angavs vara tjuvparad. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd
för överträdelse av SKKs grundregler.
G13/22
Alpenländische dachsbacke
Tik tjuvparad. UKK konstaterar att uppfödaren haft tidigare ärende också då gällande
täta kullar. 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.
G14/22
Dansk-Svensk gårdshund
SKK har tillskrivit uppfödaren för förklaring till tikens täta kullar med trots påminnelse
har ingen förklaring inkommit. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
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G15/22
Tax
Uppfödare som enligt egen skrivelse ansåg att tiken var i så bra kondition och kunde
paras för tätt. UKK noterar att hanhundsägaren är SKK uppfödare, denna har haft
ärende hos UKK under 2019. UKK övervägde att anmäla uppfödaren samt också
hanhundsägaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det
stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
Tik med en 6:e kull
G16/22
Posavski gonic
Tik tjuvparad. UKK noterar att uppfödaren haft tidigare ärende under 2020 då också
täta kullar, uppfödaren blev då informerad om att upprepad förseelse innebär
disciplinär prövning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
Tik över 7 år täta kullar
G17/22
Papillon
Uppfödaren har missuppfattat regelverket.
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 över 7 år ej veterinärbesiktigad
G18-19/22
Hamiltonstövare, Cocker spaniel
Uppfödaren har missuppfattat regelverket.
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.
G20-23/22
Chinese crested dog, Tax, Papillon, Cocker spaniel
Uppfödaren har missuppfattat regelverket.
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 tidigare kull
G24-25/22
Labrador retriever, Östsibirisk laika
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G26/22
Siberian husky
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.
G27/22
Tysk schäferhund
Tik tjuvparad.
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
G28/22
Rottweiler
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
§ 15 Registreringsärenden
R26/21
Rhodesian ridgeback
Överklagat ärende gällande importregistrering av hund uppfödd i Tyskland men
registrerad i Montenegro. Efter genomgång av överklagan finner inte UKK att någon ny
omständighet har tillkommit, tidigare beslut om avslag kvarstår därmed.
R1/22
Boxer
Registreringsansökan som inkommit gällande kull efter tik som ägs av uppfödare med
pågående registreringsförbud. På ansökan anges det kennelnamn som uppfödaren
med registreringsförbud innehar samt att dennas medlemsnummer också anges. I
skrivelse från personen som ansöker om att få kullen omregistrerad samt uppfödaren
med registreringsförbud anges det att delägarskap i kenneln skulle sökas men att detta
inte kunde göras då det finns ett pågående registreringsförbud, personen kunde inte
bli delägare tidigare då den då var under 18 år. Hjälp med skjuts osv har gjorts då
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körkort saknas hos den som önskar registrera kullen. Det har även inkommit en
importregistreringsansökan för hund där uppfödaren anges som ägare till hunden,
SKKs registreringsavdelning har avslagit ansökan med hänvisning till det pågående
registreringsförbudet samt att handlingen inte var korrekt, det har därefter inkommit
en ny importregistreringsansökan för hunden men nu är det den person som önskar
registrera kullen som anges vara ägare. I skrivelse från uppfödaren anges det att
hunden inte tillhör uppfödaren utan den person som senast skickade in ansökan,
anledningen till den tidigare ansökan var att personen då inte var myndig. Efter
granskning av ärendet förefaller förklaringarna vara efterhandskonstruktioner i syfte
att kringgå registreringsförbudet samt att den nyligen myndiga personen anlitats som
bulvan, det finns inte heller någon exportstamtavla på den hund som önskades
omregistreras. UKK noterar även att på den Facebooksida som anges tillhöra kenneln
så har uppdateringar gjorts gällande kullen från parning fram till leverans, det är också
uppfödaren med registreringsförbud som gör uppdateringarna. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren samt den person som skickat in registreringsansökan för kullen till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler samt att avslå
registreringsansökan för kullen.
R2/22
Cane corso
Registreringsansökan som inkommit efter hane som inte genomgått BPH, anledningen
till kullen är att tiken blivit tjuvparad. Ägaren anger att försök under lång tid har gjorts
att få till ett BPH men på grund av pandemin har detta inte kunnat göras. SKKs
registreringsavdelning informerar att om kullen inte kan registreras utan genomfört
BPH, ägaren meddelar att den då väljer att gå ur SKK organisationen. Efter granskning
av ärendet står det klart att registreringsreglerna inte följts vid parning oavsett om
parningen inte var planerad ska reglerna uppfyllas innan registrering av kullen kan
göras. UKK påpekade att medlemmen 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 medlemmen bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta
den inkomna förklaringen men att avslå registreringsansökan. Upprepad förseelse
medför disciplinär prövning, dispens medges att sälja kullen oregistrerad.
R3/22
Leonberger
Registreringsansökan för kull som har inkommit där SKK upprepade gånger efterfrågar
medlemskap på personen som anges vara uppfödare. Efter ett tag inkommer en ny
registreringsansökan för kullen men nu är det en annan person som är SKK medlem
som anges vara uppfödare. UKK beslutade efter granskning att bordlägga ärendet och
be om förtydligande om vem som är uppfödare av kullen samt förklaring till
förfarandet.

SKK/UKK nr 1 2022
2022-02-15
Sida 17/20

R4/22
Shetland sheepdog
Medlem som inte hämtar ut kulls registreringsbevis trots upprepade påminnelser. UKK
beslutade att avregistrera kullen samt att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd
för överträdelse av SKKs grundregler.
R5/22
Dobermann
Uppfödare som parat tik som var påförd tävlings- samt avelsspärr på grund av
utredning av oacceptabelt beteende, tiken är parad med en avelsspärrad hane.
Uppfödaren har ansökt om att få hanens avelspärrhävd hos SKKs Avelskommitté, dock
efter att tiken parats. I skrivelse anger uppfödaren att tiken blivit tjuvparad. UKK har
fått in information om att uppfödaren tagit mot handpenning på valp i kullen utan att
information om föräldrarnas spärrar getts- dessutom överskrider summan de
rekommenderade 15 procent som anges som högsta nivå. Vidare har information
inkommit till SKK att en annan uppfödare ska ha kullen hos sig samt att den meddelar
att det finns valpar till salu. Efter granskning av ärendet framkommer det att avel
bedrivits på två individer som vid tiden för parningen var avelsspärrade, uppfödaren
anger att tiken blivit tjuvparad- någon annan information är inte tillgänglig SKK.
Ärendet gällande tikens avelsspärr har utretts av SKKs Kommitté för hundars
mentalitet. UKK informerar härmed att alla dispenser ska sökas samt bifallas i förvägUKK förutsätter att den andre uppfödaren som har kullen hos sig inte agerar
återförsäljare. Handpenning som mottagits och där information om föräldrarnas
spärrar inte tydligt givits förutsätter UKK att uppfödaren utan dröjsmål återbetalar till
fullo. UKK beslutade att neka registrering av kullen, UKK övervägde också 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.

§ 16 Bordlagda ärenden
U44/21
Resultat av härstamningskontroll visar att fadern till kullen är av annan ras.
Uppfödaren har efter beskedet erbjudit samtliga köpare ersättning med 50 procent av
köpeskillingen. Uppfödaren anger att tiken blivit tjuvparad. Då detta, såvitt är känt, är
första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen. Beslut togs även att kullen ska avföras från SKKs
stamboksregister. UKK uppmanade också uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig
ajour med och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
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U48/21
Uppfödaren har nu tecknat avtal med fodervärden samt skickat hundens
registreringsbevis till denna. UKK uppmanar härmed uppfödaren att ha en mogen ton i
kommunikation med såväl köpare som SKKs kansli, att alltid teckna skriftliga SKK avtal
vid överlåtelse av hund samt att på bästa sätt uppfylla de åtaganden som kan följa av
hundverksamheten. 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.

§ 17 Dispenser
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett. Med hänvisning till vad CS tidigare
uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en tredje delägare.
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett. Med hänvisning till vad CS tidigare
uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en tredje delägare.
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett. Med hänvisning till vad CS tidigare
uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en tredje delägare.
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett. Med hänvisning till vad CS tidigare
uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en tredje delägare.
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett. Med hänvisning till vad CS tidigare
uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en tredje delägare.
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett. Med hänvisning till vad CS tidigare
uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en tredje delägare.
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Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett. Med hänvisning till vad CS tidigare
uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en tredje delägare.

§ 18 DN beslut samt återkallade ärenden
U59/21
Uppfödaren har nu överlämnat registreringsbeviset till köparen. UKK beslutade
därmed att dra sin anmälan till SKKs Disciplinnämnd, det innebär att SKK åter hänvisar
till kenneln. Samtidigt riktas en tydlig uppmaning till uppfödaren att hädanefter följa
SKKs regelverk.
Förelåg beslut från SKKs Disciplinnämnd, kommittén noterade informationen gällande
besluten.

§ 19 UKKs nyhetsbrev
Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet.

§ 20 Övriga ärenden
Inga inkomna

§ 21
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 Special. UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med
justerat protokoll.

§ 22 Nästa möte
Kommer att hållas 19 april.

§ 23 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde
avslutat.
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Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

Jörgen Oinonen
Ordförande

Ann-Charlotte Hillberger
Ledamot

Protokollet ovan redovisar vad som har avhandlats vid mötet. SKKs Centralstyrelse har
möjlighet att ändra eller ompröva beslut fattade av Uppfödar- och
kennelkonsulentkommittén.

