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 SKK/UKK nr 1 2015 
2015-01-24 
§ 1-24 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och 
kennelkonsulentkommitté lördag 2015-01-24. 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,  
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, Åsa Magnusson Juberget samt Ulla Eckerberg 
 
 
Adjungerade: 
-Agneta Lönn, Helena Sirén, Petra Waleij, journalistisk bevakning Åsa Lindholm 
 
Meddelat förhinder: 
Monika Åkesson 
 
Protokoll 
-Åsa Blomqvist 
 
 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

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

§ 2 Val av justerare 

Gunilla Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 

§ 3 Föregående protokoll 

 
§ 102 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
Telefonersättning 
Kommittén beslöt att bordlägga frågan till § 6 Information från 
kennelkonsulentsekretariatet.  
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Kommittén beslöt att begära blodtypning på samtliga valpar i ärende R52/14 då det 
efter kommitténs förra möte framkommit information gällande uppfödarens 
hundhållning.  
 
UKKs protokoll nummer 5 2014 lades därmed med ett godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 4 Information från ordföranden 

Resultatrapport 
Resultatrapport för november 2014 förelåg, lades efter granskning med ett 
godkännande till handlingarna. 
 
Statistik 
Ordföranden visade även statistik baserat på UKKs ärenden under åren, glädjande nog 
var det under 2014 en nedgång i ärenden gällande unga tikar i aveln.  
 
 

§ 5 Information från SKKs VD/Chefsjurist 

SKKs avtal 
Förelåg förslag på ändringar i SKKs Köpeavtal samt Köpeavtal med bibehållen avelsrätt 
samt mall på en icke obligatorisk bilaga, kommittén förde en lång diskussion gällande 
ändringarna, UKK beslutade att synpunkter ska inhämtas från SKKs Avelskommitté vad 
berör deras del i avtalen. Sista datum för att använda de gamla avtalen ska vara 31 
december 2015. 
 
På UKKs möte 5 2014 förelåg frågor gällande delägarskap för hane, navelbråck samt 
försäljning på prov, frågorna bordlades vid det mötet för att behandlas på aktuellt 
möte. 
 
Delägarskap hane 
Både UKK som SKKs Juridiska avdelning ser exempel på att en del av dessa avtal inte 
uppfyller kraven på att det ska vara mellan två jämbördiga parter utan att de används 
som förtäckta fodervärdsavtal utan tak för varken antal parningar eller ålder på 
hunden, det finns även avtal där ena parten tjänar mer på avtalet än den andre. UKK 
anser att detta inte var ändamålet när man gjorde uttalandet i UKK protokoll 1 2009 
§6, UKK beslutade därför att detta uttalande inte längre gäller och att från och med 1 
mars 2015 är det inte längre är i enlighet med SKK att mellan uppfödare och 
konsument teckna andra avtal gällande försäljning/bibehållen avelsrätt av hund än: 
Köpeavtal för hund, Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt samt 
Fodervärdsavtal. Mellan två uppfödare (näringsidkare) finns möjligheten till 
delägarskapsavtal för hane kvar. SKKs chefsjurist Agneta Lönn uppdrogs att titta på hur 
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ett delägarskapsavtal mellan näringsidkare kan se ut och därefter presentera förslaget 
för UKK. 
 
Navelbråck 
SKK har sedan tidigare haft rekommendationen att uppfödaren ska ersätta köpare för 
eventuell nödvändig bråckoperation. Kommittén diskuterade frågan ingående och 
uttalade att om köparen fått tydlig information om att hunden är behäftad med ett 
navelbråck vid försäljningen så ska uppfödaren inte längre vara ersättningsskyldig till 
att åtgärda detta. UKK vill härmed starkt betona att det är av vikt att information om 
hundens defekt samt de eventuella konsekvenser den kan ge tydligt har givits till 
köparen i en bifogad bilaga. Det är upp till säljaren om denne vill göra en prisreduktion 
eller inte. 
 
Försäljning på prov 
UKK uttalade att då uppfödare vill sälja hund på prov kan antingen SKKs Köpeavtal för 
hund med bilaga som säger att köparen kan lämna tillbaka hunden och återfå hela 
köpeskillingen användas under en specificerad tidsram, alternativt att ett 
inackorderingsavtal används där det specificeras den tid hunden ska vara hos 
inackorderaren och att båda parter kan välja att avsluta avtalet i förtid. Tiden för 
inackorderingen ska vara överskådlig med ambitionen att en försäljning ska ske. 
 
 

§ 6 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

Bordlagt ärende från § 3  
Telefonersättning 
Frågan är svår att lösa, att ha kvar ersättningen så som den sett ut tidigare skulle ge ett 
så stort administrativt merarbete för både kennelkonsulenterna som för SKKs personal 
att det inte kan motiveras. Förslag förelåg att det i stället skulle utgå extra arvode 
baserat på antal utförda kennelkonsulentbesök. UKK förde en ingående diskussion 
vägandes för och nackdelar, kommittén beslöt därefter att godkänna förslaget. 
 
Avauktorisation 
Marie Lundin önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.  
UKK beklagade beslutet, tackade Marie för nedlagt arbete genom åren och överlämnar 
begäran till SKK/CS för verkställighet. 
 
Ann Charlotte Nyberg önskar att på egen begäran avauktoriseras som 
kennelkonsulent.  
UKK beklagade beslutet, tackade Ann Charlotte för nedlagt arbete genom åren och 
överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet. 
 
Elisabeth Guteberg önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.  
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UKK beklagade beslutet, tackade Elisabeth för nedlagt arbete genom åren och 
överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet. 
 
Förelåg minnesanteckningar från regionträff Mellansverige som var den sista för 2014. 
Träffarna har varit mycket uppskattade av majoriteten av de inblandande, UKK tackar 
kennelkonsulentsekretariatet för nedlagt arbete. 
 
Skrivelse 
Förelåg skrivelse från uppfödare gällande kennelkonsulentbesök, uppfödaren har 
åsikter om att konsulenter varit på besök flera gånger under 2014. UKK konstaterar att 
enligt SKKs grundregel 1:2 ”Krävs det av varje medlem i SKK-organisationen: att 
medverka till att SKKs auktoriserade kennelkonsulenter kan genomföra besök.” Det har 
vid tidigare besök gjorts anmärkningar hos uppfödaren, UKK anser inte att det därför 
är oskäligt att uppföljningar görs hos uppfödaren, UKK har fullt förtroende för 
konsulenten och det arbete denna gör. Skrivelsen lades därefter till handlingarna utan 
vidare åtgärd. 
 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 

§7 UKKs delegeringsordning 

Redovisning över resultatet av enkätundersökningen som gjordes på Breeders Corner 
på Stockholm Hundmässa. UKK har på detta sätt frågat uppfödare på plats gällande 
deras synpunkter på en eventuell ändring av SKKs grundregel 4:5. UKK har av SKKs 
Centralstyrelse via sin Delegeringsordning fått i uppdrag att ”Utreda om en förändring 
ska göras av grundregel 4:5, samt att lämna förslag till CS på en eventuell förändring”. 
UKK noterade informationen. 

 

 

§ 8 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

Ulla Eckerberg 
Redovisade för det möte hon deltog på tillsammans med representanter från bland 
annat SKKs Utbildningskommitté gällande utformningen av SKKs nya 
uppfödarutbildning. UKK uttryckte sitt gillande över det arbete och de planer som 
presenterades. UKK beslöt föreslår CS att godkänna certifiering av handledare för 
Uppfödarutbildningen. 
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§ 9 VU ärenden 

Förelåg ett VU ärende där UKKS VU avslagit en dispensansökan och sökanden därefter 
överklagat, UKK granskade dispensansökan och efter en ingående diskussion beslöt 
UKK att ändra VUs beslut och tillåta uppfödaren dispens. 
Punkten förklarades omedelbart justerad 
 
Resterande VU ärenden redovisades för och fastställdes. 

 

 

§ 10 Uppfödarärenden 

U1/15  
Fodervärd som anmäler uppfödare för att under påtryckningar fått denna att lämna i 
från sig foderhunden till uppfödaren. Uppfödaren anger att foderhunden var misskött 
och att fodervärden själv skrivit under och gått med på att hunden lämnas åter. Efter 
genomgång av ärendet konstaterar UKK att fodervärden själv skrivit under 
återlämnandet av tiken, ärendet lägges därför till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U2/15  
Uppfödare som anmäls av köpare för att inte ha upprättat avtal på flera hundar samt 
att ha sålt hundar med dåligt hälsotillstånd vilket inneburit att köparen fått stå för 
veterinärkostnader. Efter genomgång av det mycket stora underlaget konstaterar UKK 
att uppfödaren numera upprättat avtal om än sent, uppfödaren bestrider att hundarna 
skulle vara dåliga då de veterinärbesiktigades utan anmärkningar. UKK uppmanar 
uppfödaren att i fortsättningen alltid upprätta avtal från den tidpunkt då hundar 
överlåtes. 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.  
 
U3/14  
Uppfödare som annonserar ut en oregistrerad kull, i svarsskrivelse till SKK meddelar 
uppfödaren att denna hjälpt personer som är på tillfälligt besök i Sverige för att träna 
hundar med att få deras kull såld. Kullen var resultatet av en oplanerad parning och 
besökarna kan inte prata svenska, uppfödaren förstår att agerandet var olämpligt och 
att annonsen numera är ändrad och att personerna själva får sköta sin försäljning. UKK 
beslutade att godta den inkomna förklaringen och ärendet lades därefter till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U4/15  
Medlem som föder upp så kallade "labradoodles". UKK beslutade att anmäla 
medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.  
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U5/15 
Uppfödare som sålt valp med delad nosspegel samt att den hade en missbildad tå, 
köparen känner sig nu lurad. Valpen har enligt köparen opererats tre gånger för 
bettfel. Uppfödaren anger i svarsskrivelse att valpen blivit undersökt vid födseln av 
veterinär gällande den delade nosen då tiken kejsarsnittades ”veterinären undersökte 
honom extra noggrant för att utesluta någon missbildning, vilket inte fanns”. 
Uppfödaren har erbjudit sig att göra återköp på valpen eller att kompensera 
ekonomiskt och med ny valp. Detta har dock inte köparen varit intresserad av. UKK 
beslöt att bordlägga ärendet och begära in kopia på köpeavtal samt information om de 
operationer som gjorts på hunden.  
 
U6/15  
Ärende för UKKs kännedom. 
Tik som är konstaterad hermafrodit vars registreringsnummer använts till att registrera 
tre kullar med tre olika uppfödare, kullarna är numera borttagna ur SKKs register. SKK 
har bett uppfödarna att göra blodtypning på kullarna, inga resultat är enligt SKKs 
vetskap inskickade till SLU. Inga av uppfödarna är längre medlemmar i SKK. 
 
U7/15 
Uppfödare som anmäls av hanhundsägare för att inte ha upplyst om tikens misstänkta 
anlag för PNP (renal dysplasi) innan parning, tikens far har enligt anmälaren i annan 
kull lämnat avkomma med renal dysplasi. Hanhundsägarens hund är misstänkt bärare 
av sjukdomen då dennes far i annan kull lämnat avkomma med renal dysplasi. Enligt 
hanhundsägaren fick denna inte information om tikens eventuella anlag, om denna 
fått det skulle parningen inte blivit av. Tikägaren anger i svarsskrivelse att de inte fått 
information om att hanhunden eventuellt är bärare av sjukdomen, hade de fått det 
hade parningen inte blivit av. Tikägaren anser också att hanhunden "för vidare 
demodex vilket uteslutande bara kan ha kommit från hanen, eftersom vi aldrig haft 
detta problem med någon av våra valpar." Efter genomgång av ärendet konstaterar 
UKK att det åligger både hanhunds som tikägare att upplysa om sina hundars 
eventuella sjukdomsanlag. SKKs grundregel 2:3 säger att det krävs av varje medlem i 
SKK organisationen ”att i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån 
tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos 
avkomman.” samt att det enligt grundregel 2:8 krävs ”hanhundsägare alltid ska lämna 
sanningsenliga, och utifrån SKKs avelspolicy samt de rasspecifika avelsstrategierna 
fullständiga, uppgifter om sin hund.” Och enligt SKKs grundregel 3:2 ska medlem alltid 
lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar” UKK konstaterar att 
parningskombinationen utifrån de eventuella anlag hundarna har inte kan anses vara 
optimal. Tikägaren skriver att de tidigare undersökt om tikens far lämnat avkomma 
med renal dysplasi och att de ”kunnat konstatera att några sådana anlag inte funnits”. 
UKK konstaterar dock att några av SKK godkända tester (DNA eller andra) som visar om 
en hund bär på anlaget eller ej inte finns. UKK konstaterar också att avkomma till 
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tikens far har av SKKs utsedda specialistveterinär diagnosticerats med sjukdomen. UKK 
vill härmed betona vikten av att både hanhunds- som tikägare före parning noga 
upplyser varandra om hundarnas bakgrund. Att vara väl förtrogen med aktuellt RAS 
dokument är också av vikt. UKK beslutade att skicka information om både renal 
dysplasi som demodex till både hanhunds som tikägare, ärendet lades därmed till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U8/15  
Uppfödare som anmäls för att ha sålt valp som har tungan hängande utanför munnen. 
Enligt anmälaren uppgav uppfödaren att tungan hängde utanför på grund av att valpen 
inte fått sina tänder. Köparen ville efter köpet att uppfödaren skulle ta tillbaka hunden 
då den också fått cherry eye, anledningen till att hunden skulle lämnas tillbaka var att 
den enligt köparen inte kunde användas i avel. Uppfödaren anger i svarsskrivelse att 
valpen var besiktigad UA vid försäljningen. Uppfödaren uppger att valpens tunga inte 
hängt utanför munnen, köparen har också till uppfödaren skickat krav på ersättning för 
fel valpen påståtts ha med inget veterinärintyg som visar valpens fel har skickats med. 
Enligt köpeavtalet har valpen inte sålts för något specifikt ändamål utan endast till 
sällskap. UKK kan efter genomgång av ärendet inte se att uppfödaren handlat i strid 
med SKKs regelverk. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
 

§ 11 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 
HD1-4/15 
Jämthund, American staffordshire terrier, Cocker spaniel, Leonberger 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
HD5-8/15 
Engelsk springer spaniel, Leonberger, Collie, Norsk älghund grå 
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. 
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HD9/15 
Flatcoted retriever 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning. 
P1-2/15 
Chihuahua, Chihuahua 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
P3/15 
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. 
 
P4/15 
Chihuahua 
Tik som patellaundersökts efter parning, enligt uppfödaren var det svårt att få tid till 
undersökningen innan parning. Uppfödaren har ett tidigare ärende (U59/14) och har 
då anmälts till SKKs Disciplinnämnd. UKK beslutade att bilägga ärendet till den redan 
existerande Disciplinnämndsanmälan. 
 
 
§ 12 Grundregelärenden 
 
Tik under 18 mån vid parning 
G1-8/15 
Griffon belge, Siberian husky, Chihuahua, Chihuahua, Shih-tzu, American staffordshire 
terrier, Kromforländer, Jack russel terrier 
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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G9-11/15 
Alaskan malamute, Berner sennen, Dansk-svensk gårdshund 
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. 
 
G12/15 
Tysk jaktterrier 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Täta kullar 
G13/15 
Dansk-svensk gårdshund 
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. 
 
G14/15 
Chihuahua 
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 tidigare kull 
G15/15 
Collie 
UKK beslutade att godta uppfödarens förklaring. Ärendet lades till handlingarna utan 
vidare åtgärd. 
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Tik med en 6:e kull 
G16/15 
Tax 
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. 
 
G17/15 
Tysk spets/Mittelspitz 
Tik tjuvparad.  
Uppfödaren har haft tidigare ärende G70/13 även då gällande en tjuvparad tik. 
Uppfödaren blev den gången upplyst om att upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 
avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
Inte MH testat innan parning 
G18/15 
Australian shepherd 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G19/15 
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. 
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Nära släkt 
G20/15 
Rottweiler 
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. 
 
 

§ 13 Ögonärenden 

Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
 
Ö1/15 
Bichon frisé 
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. 
 
Ö2/15 
Border collie, Tibetansk spaniel 
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. 
 
Ö4/15 
Tibetansk spaniel 
Uppfödare som anger att tiken parat sig ”tidigare än väntat i löpet”. UKK förde en 
ingående diskussion gällande ärendet och vill starkt betona vikten av att 
hälsoundersökningar måste vara utförda och resultatet känt innan parning. Att 
ögonlysningsresultatet ska vara känt och vägas in i bedömningen gällande om parning 
ska ske eller inte anser UKK vara är av största vikt, att som i detta fall låta para tiken 
bara för att hon är mottaglig tidigare än väntat är inte ett tillräckligt skäl att inte följa 
SKKs regelverk. 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.  
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Ö5/15  
Bichon frísé 
Uppfödare som angett fel parningsdatum på registreringsansökan. UKK beslutade att 
godta den inkomna förklaringen samt att lägga ärendet till handlingarna utan vidare 
åtgärd. 

 

Ö6/15 
Shetland sheepdog 
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. 
 
 

§ 14 Hjärtärenden 

H1/15 
Cavalier king charles spaniel 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
 

§ 15 Registreringsärenden 

R1/15  
Fransk bulldogg 
Ärende för kommitténs kännedom, ärendet lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
 

§ 16 Bordlagda ärenden 

G72/14  
Bordlagt ärende där UKK begärt blodtypning, detta är nu gjort, härstamningen stämde 
och uppfödaren har blivit ersatt sina utgifter. Ärendet lades därmed till handlingarna 
utan vidare åtgärd. 
 

§ 17 Dispenser 

a) 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. Dock med förbehåll att innehavarna 
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inkommer med information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla 
delägarna. Det vill säga: slutlig ägare, delägare 2 och delägare 3. 

 
b) 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. Dock med förbehåll att innehavarna 
inkommer med information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla 
delägarna. Det vill säga: slutlig ägare, delägare 2 och delägare 3. 

 
 

c) 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. Dock med förbehåll att innehavarna 
inkommer med information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla 
delägarna. Det vill säga: slutlig ägare, delägare 2 och delägare 3. 

 
d) 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. Dock med förbehåll att innehavarna 
inkommer med information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla 
delägarna. Det vill säga: slutlig ägare, delägare 2 och delägare 3. 
 

 

§ 18 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

 
U58/14 
Uppfödaren skulle enligt beslut från UKK senast 2014-12-29 ha inkommit med en 
avbetalningsplan, detta gjordes inte och en Disciplinnämndsanmälan förbereddes, 
uppfödaren har nu 2015-01-19 betalat hela summan till köparen. UKK beslutade att 
dra tillbaka anmälan till SKKs Disciplinnämnd och ärendet lades till handlingarna utan 
vidare åtgärd. 
 
R31/14 
Chihuahua 
Hanhundsägaren har inkommit med förklaring där hanhundsägaren skriver att tiken 
blivit parad av två hanar. UKK beslutade att dra anmälan till SKKs Disciplinnämnd samt 
att ålägga tikägaren att DNA testa samtliga valpar samt föräldrar i kullen. UKK 
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beslutade även att om de härstamningsuppgifter som tikägaren lämnat är korrekta ska 
hanhundsägaren vara ersättningsskyldig för kontrollen i annat fall ska tikägaren stå för 
denna kostnad. 
 
UKK noterade information gällande Disciplinnämndens beslut. 
 
 

§ 19 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

Utdrag från AK 5 2014 §93 

Anna Kihlgren Ackenäs lämnade rummet och deltog därmed inte i beslutet. UKK gick 
igenom ärendet och konstaterar att de hälsoundersökningar som anges att den 
inlånade hanen skulle ha gjort inte registreras av SKK. Det finns inga krav på rasen i 
Sverige att utföra dessa tester, personen som lånat in hanen till Sverige anger att den 
inte hade kunskap om screeningresultaten, de tester som krävs för avel i Sverige var 
uppfyllda. UKK kan inte se att inlånaren brutit mot SKKs regler, ärendet lades därmed 
till handlingarna utan vidare åtgärd. Anna Kihlgren Ackenäs kom åter in i rummet. 
 
Förelåg Disciplinnämndsanmälan från utställningskommittén för UKKs kännedom, UKK 
noterade anmälan. 
 
 

§20 Köpahund 

Förelåg diskussionsunderlag gällande vidareutveckling av sidan köpahund.se, UKK 
diskuterade underlaget samt andra frågor gällande sidan. UKK anser att det är mycket 
viktigt att utvecklingen av köpahund.se fortskrider, sidan är viktig både för att 
marknadsföra SKKs uppfödare som för att ge köpare en bra möjlighet att hitta en SKK 
registrerad valp. Att sidan kontinuerligt marknadsförs i lämpliga sammanhang är av 
stor vikt.  

 

§ 21 Övriga ärenden 

Förelåg skrivelse från fodervärd gällande avelsspärrad tik, ärendet har prövats av SKKs 
Avelskommitté som avslagit hävandet av spärren. Fodervärden har även anmält den 
veterinär som skrivit intyget till Ansvarsnämnden för djurens hälso och sjukvård, 
veterinären har av ansvarsnämnden fått en erinran då de ansåg att veterinären agerat 
försumligt i sitt intygsskrivande. UKK diskuterade ärendet ingående, och beslutade att 
då kritiken mot veterinären inte avsåg veterinärens diagnos utan att veterinären inte 
tillräckligt tydligt skilt på information från djurägare och information som veterinären 
själv inhämtat att låta avelsspärren kvarstå.  
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§ 22 

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. 
 
 
 
 

§ 23 Nästa möte 

25 mars Möllan, Spånga. 
 
 
 

§ 24 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade alla för ett mycket bra möte och förklarade därefter dagens 
sammanträde avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Åsa Blomqvist 
 
 
 
 
Justeras: 
Annica Uppström   Gunilla Skoglund 
Ordförande    Ledamot 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 


