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SKK/UKK nr 2 2016 
 
2015-04-13 
§ 24-47 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté, UKK onsdag 13 april 2016. 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Agneta Ståhle (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,  
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, samt Tommy Vestergren 
 
 
Adjungerade: 
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm 
 
Meddelat förhinder: Ulla Eckerberg 
 
 
 
Protokoll 
-Åsa Blomqvist 
 
 
 
 

§ 25 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna till årets första möte, efter att ledamöterna samt 
ordföranden presenterat sig kort öppnades dagens möte. 
 
 

§ 26 Val av justerare 

Gunilla Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 27 Föregående protokoll 

UKKs protokoll nummer 1 2016 lades med ett godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 28 Information från ordföranden 

Förelåg resultatrapport från december 2015 - mars 2016 rapporterna lades efter 
genomgång till handlingarna. 
 
 

§ 29 Information från VD/chefsjuristen 

Agneta Lönn 

Informerade om rättsfall där parterna träffat en förlikning samt att SKKs 
Disciplinnämnds sekreterare har slutat. 
 
 

§ 30 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

 
Vilande konsulenter 
Eva Egerbrandt önskar lägga sin auktorisation vilande, kommittén beslutade att lägga 
Eva vilande till och med april 2017.   
Ulla-Britt Norgren önskar lägga sin auktorisation vilande, kommittén beslutade att 
lägga Eva vilande till och med april 2017.   
 
Ny konsulent 
Kennelkonsulenterna Johan Holmqvist och Pia Molin rekommenderar att eleven 
Victoria Engström, Östergötlands län, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Victoria och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten.  
 
Regionträffar 
Datum för höstens regionträffar för kennelkonsulenterna fastslogs till följande datum 
och nedanstående regioner: 
21-22 oktober - Skåne, Halland, Blekinge, Småland och Östergötland   
28-29 oktober - Västra Götaland, Värmland, Örebro  
11-12 november - Norrbotten, Jämtland, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, 
Hälsingland  
18-19 november - Stockholm, Södermanland, Uppsala/Uppland, Gotland och 
Västmanland 
 
Del 1 utbildning 
För kennelkonsulentelever kommer att hållas 7-9 oktober i Stockholmsområdet. 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
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§ 31 UKKs delegeringsordning 

Delegeringsordningen kommer att tas upp på kommitténs planeringsmöte i maj.   
 
 

§ 32 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

Ann-Charlotte Hillberger 
Informerade om att en veterinär som Länsstyrelsen i Skåne anmält till 
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård blivit friad i nämnden. 
 
 

§ 33 VU ärenden 

VU ärendena redovisades för, kommittén diskuterade vissa ärenden och beslöt att 
fastställa ärendena samt att ta upp diskussionen på planeringsmötet. 
 
 

§ 34 Uppfödarärenden 

U32/15 
Skrivelse från köpare angående tidigare UKK beslut. Kommittén gick igenom ärendet 
och beslöt att uppdra Agneta Lönn att besvara skrivelsen, ärendet lades därefter till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U44/15 
Skrivelse från anmälarna i tidigare ärende att uppfödare inte upprättat avtal som UKK 
beslutat att denna skulle göra. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U45/15  
Tidigare UKK beslut om att uppfödare skulle anmälas till Disciplinnämnden för att inte 
ha betalat tillbaka handpenning samt för att inte svarat SKK. Nu har uppfödaren svarat 
att hon har skyddad adress och att post därför inte kommit henne tillhanda. 
Uppfödaren meddelar vid kennelkonsulentbesök att handpenningen är reglerad med 
hela summan. Vid SKKs kontakt med köparen meddelar denna att hon inte fått 
handpenningen åter. Uppfödaren har också en kull där tiken är äldre än 7 år men inte 
veterinärbesiktigad innan parning, anledningen till detta är enligt uppfödaren att tiken 
blivit tjuvparad. Efter genomgång av de nya uppgifterna övervägde UKK att låta 
Disciplinnämndsanmälan kvarstå men beslutade att den här gången låta det stanna vid 
ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas dessutom ska uppfödaren 
innan 12 maj 2016 skicka bevis till SKK på att handpenningen är återbetald. Punkten i 
paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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U3/16 
Uppfödare som anmälts av fodervärd för att inte lämnat tillbaka fodervärdshundar 
samt tecknar egna fodervärdsavtal, uppfödaren har haft besök av kennelkonsulent där 
konsulenterna uppmärksammat uppfödaren på de felaktiga avtalen. SKKs kansli har 
dessutom tillskrivit uppfödaren men inte fått någon respons. UKK beslutade att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U4/16  
Köpare som tillskriver SKK angående dennas hund som är sjuk, diagnos är ännu inte 
ställd. Köparen menar att hunden eventuellt har varit sjuk sedan leverans då tre av 
kullsyskonen avlivats av uppfödaren. Uppfödaren skriver i svarsskrivelse att någon 
diagnos inte ställdes på de avlivade valparna. Uppfödaren har tidigare träffat hunden 
och då bedömt den var en helt normal hund. Uppfödaren har en dolda felförsäkring 
som kommer att täcka eventuella utlägg om uppfödaren är ansvarig för felet. Efter 
genomgång av ärendet påtalar UKK att uppfödaren skulle ha upplyst köparen om de 
avlivade syskonen då de avlivades så sent som vid 8 veckors besiktning, detta oavsett 
om diagnos ställdes på de avlivade valparna eller inte. I och med detta har uppfödaren 
inte redovisat information som skulle kunnat vara av vikt för köparens beslut att köpa 
valpen eller inte. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U5/16 
Uppfödare som på grund av tvist med en utländsk hanhundsägare inte fått denne att 
skriva på registreringsansökan för en kull och följaktligen inte kunnat registrera den. 
Uppfödaren har fortlöpande haft kommunikation med SKKs kansli i frågan. Efter 
genomgång av handlingarna bedömer kommittén att uppfödaren har gjort det man 
kan kräva att denna ska göra för att få kullen registrerad. Kommittén beslutade att 
tillåta att kullen registreras dock utan fader, detta innebär att köpare kan deltaga på 
olika tävlingar, UKK vill dock uppmärksamma köparen på att en hanhund som är 
kryptokid inte får användas i avel. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare 
åtgärd. 
 
U6/16 
På ett köpeavtal upprättat av en uppfödare har denna gjort noteringen ”Bibehållen 
avelsrätt för hela hundens liv". Efter att SKKs kansli frågat uppfödaren angående detta 
så inkommer uppfödaren med ett avtal som inte är SKKs. Då kansliet ytterligare en 
gång uppmärksammat uppfödaren på att ett felaktigt avtal upprättats så skickas ett 
tredje avtal in. SKK noterar att det på baksidan har noterats om att avelsrätten behålls 
hela livet.  
 
SKK får därefter in en skrivelse från köpare angående köp av valp från uppfödaren, 
enligt köparens veterinär hade sporrar tagits bort på valpen samt att köparen skriver 
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att valpen var "livrädd och osäker". I avtalet har noterats "uppflyttad till högre". Ingen 
notering fanns på valpbesiktningen om borttagningen av sporrarna. Uppfödaren svarar 
i skrivelse att dennas veterinär har tagit bort sporrarna på grund av djurskyddsskäl, 
intyg från veterinär bifogas, återköp har nu gjorts på valpen. Uppfödaren förklarar via 
telefon till kommitténs sekreterare att denna trodde att man kunde skriva "uppflyttad 
till högre" på avtalet men att det inte skulle ses som något krav. Efter genomgång av 
ärendet konstaterar UKK att uppfödaren trots att information givits att detta inte är i 
enlighet med SKKs regelverk ändå förbehåller sig rätten till att använda hunden i avel 
under hela dess liv. Gällande valpköpet där sporrar borttagits konstaterar UKK att inga 
brott mot SKKs regelverk gjorts, dock anser UKK att uppfödaren aktivt försökt kringgå 
SKKs regler och beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 
avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U7/16 
Uppfödare som anmäls för att inte betalat tillbaka handpenning då uppfödaren backat 
ur ett köp, köpare och uppfödare var överens om att köpet inte skulle genomföras. 
Uppfödaren anger till SKK att handpenningen återbetalts förutom avdrag på 800 kr 
som var ersättning för utrustning köparen köpt men inte betalat. UKK beslutade att då 
uppfödaren angett att full återbetalning skett (förutom avdragen) lägga ärendet till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U8/16 
Uppfödare som inte medverkar till att kennelkonsulent kan göra besök. Konsulent har 
sökt samt meddelat uppfödaren att kontakta denne ett flertal gånger, SKKs kansli har 
dessutom via brev bett uppfödaren kontakta konsulenten utan resultat. UKK beslutade 
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U9/16 
Uppfödare som inte medverkar till att kennelkonsulent kan göra besök. Konsulent har 
sökt samt meddelat uppfödaren att kontakta denne ett flertal gånger, SKKs kansli har 
dessutom via brev bett uppfödaren kontakta konsulenten utan resultat. Uppfödaren 
har även ett tidigare ärende (P1/16), där uppfödaren informerats om att SKKs 
regelverk hädanefter skulle följas. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHVra3xneDozNTYzOTljMjkyMzc5NWRi
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U10/16 
Medlem som kontaktar SKKs kansli med fråga om att denne vill ha hjälp med att få 
tillbaka dennes foderhund, medlemmen har tecknat ett eget fodervärdsavtal där 
medlemmen är överlåtare. I handlingarna finns även ett korrekt SKK fodervärdsavtal, 
det är dock varken undertecknat eller daterat av någon av parterna. UKK konstaterar 
att som SKK medlem får man endast använda sig av SKKs avtal, egenupprättade avtal 
liknande detta är alltså inte tillåtet. SKK har ingen möjlighet att bistå vid en tvist 
gällande avtal som inte är SKKs egna. SKK hänvisar medlemmen till allmän domstol för 
att få avtalet prövat där. UKK övervägde att anmäla medlemmen till SKKs 
Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande 
om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.  
 
U11/16 
Köpare/hanhundsägare som anmäler en uppfödare för att ha överlåtit registrering av 
en kull valpar till en köpare. Kullen tillkom via tjuvparning hemma hos hanhundsägaren 
(hanen var vid parningstillfället kemiskt kastrerad) och tiken passades vid denna tid av 
hanhundsägaren. Uppfödaren ber enligt hanhundsägaren denna att registrera kullen. 
Anledningen till att uppfödaren ber hanhundsägaren att registrera kullen är att tiken är 
behäftad med HD C och rasen har krav på fria höfter för registrering, tiken skrivs i 
samband med detta över på hanhundsägaren. Uppfödaren har hand om kullen och 
säljer valparna. En tid därefter behövde hanhundsägaren av personliga orsaker hitta 
ett nytt hem till hanhunden, uppfödaren "valde" en person och hunden lämnades dit. 
Hunden blev misskött och var tvungen att avlivas. Hanhundsägaren vill nu ha tiken som 
uppfödaren skrivit över på denne. Uppfödare anger att det stämmer att kullen 
registrerades av hanhundsägaren och att tiken skrevs över, men att detta endast var 
"en administrativ handling" för att hanhundsägaren skulle vara kunna registrera kullen. 
Beslutet att omplacera hanhunden gjordes av hanhundsägaren själv, uppfödaren 
förmedlade endast kontakten mellan parterna. Hanhundsägaren vill att SKK hjälper till 
och reder ut frågan gällande vem som är ägare till tiken. Efter genomgång av ärendet 
påtalar kommittén att uppfödarens agerande gällande kullregistreringen är märklig, 
uppfödaren skulle ha kontaktat SKKs kansli för rådgivning hur saken bäst skulle ha löst. 
Kommittén påtalar också att det kan strida mot SKKs regelverk att låta 
hanhundsägaren registrera kullen så som uppfödaren gjorde, dock har SKK förståelse 
för uppfödarens situation då tiken enligt båda parter blivit parad utav en hane som 
inte skulle kunnat vara fertil. 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. Gällande frågan om ägarförhållandet till 
tiken hänvisar SKK parterna till allmän domstol. 
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U12/16 
Uppfödare som annonserar en blandraskull, i annonsen skriver uppfödaren att 
blandningen gjordes medvetet. Kennelkonsulentbesök har gjorts där kullen 
diskuterades, uppfödaren kunde inte uppvisa avtal vid besöket och beslut om senare 
träff gjordes. Uppfödaren meddelar därefter konsulenten att hon avbokar besöket 
samt att hon går ur SKK. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U13/16 
Ärende gällande en uppfödare som haft en blandraskull, UKK beslutade att bordlägga 
ärendet och att tillskriva uppfödaren. 
 
U14/16 
Fodervärd som kontaktar SKK då foderhunden inte återlämnats av överlåtaren. 
Överlåtaren skriver till SKK och meddelar att anledningen till att hunden inte lämnats 
åter är att denna anser att hunden inte mår bra hos fodervärden, då det finns 
ytterligare en hund hos denne och dessa hundar inte kommer överens. Fodervärden 
anser inte att hunden mår dåligt hos denne. Efter genomgång av ärendet av UKK 
framkommer det att ord står mot ord om hunden far illa hos fodervärden eller inte. 
UKK vill också upplysa om att finns misstanke om att en hund far illa så bör man 
kontakta Länsstyrelsen. Överlåtaren frågar SKK om det går att söka dispens från ett 
SKK avtal, i enlighet med SKKs regelverk så är det bara SKKs grundregler som det går 
att söka dispens om, alltså inte villkoren i ett avtal. Anser man som överlåtare att 
fodervärden brutit mot avtalet och om man inte är överens om ett återtagande så är 
det till allmän domstol man ska vända sig. Inget domstolsbeslut har inkommit som 
visar att överlåtaren har rätt enligt gällande avtal att återta hunden. UKK övervägde att 
anmäla överlåtaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det 
stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas. UKK förutsätter 
också att hunden snarast återlämnas till fodervärden, då avtalet inte hävts på korrekt 
sätt- dock senast 16 maj 2016, under förutsättning att inget domstolsbeslut föreligger 
som anger annat. 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
U15/16  
En köpare kontaktar SKK gällande ett parningsavtal där både alternativ 1 som 
alternativ 2 är ifyllt. Alternativ 1 är dessutom överkryssat. Alternativ 2 är ifyllt med 0 Kr 
som parningsavgift. Då SKK tillfrågar uppfödaren skickar den sin kopia på avtalet som 
överensstämmer med det som köparna skickat in. Uppfödarens förklarning till att båda 
alternativen är i fyllda är att hon visade hur köparna skulle kunna göra vid en eventuell 
framtida parning. Efter genomgång kan inte UKK finna bevis för att varken köparens 
eller uppfödarens version är mer trovärdig än den andres. Dock konstaterar UKK att 
köparna inte hade behövt gå med på någon parning då hunden är deras eftersom inget 
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avtal om bibehållen avelsrätt är tecknat. Ärendet lades därmed till handlingarna utan 
vidare åtgärd. 
 
U16/15 
Medlem utan kennelnamn som sålt valp där köparen kontaktar SKK då denna inte kan 
ha hunden kvar. Köparen får inte kontakt med uppfödaren utan pratar med dennes 
mor. Efter genomgång av ärendet konstaterar UKK att det inte finns någon skyldighet 
för en uppfödare att ta tillbaka en såld hund så vida detta inte detta uttryckligen 
noterats. Eventuellt kan berörd rasklubb vara till viss hjälp med omplacering. 
Uppfödaren har inte använt sig av ett korrekt SKK avtal. Valpen är född i en kull där 
modern var yngre än 18 månader vid parningstillfället. Då detta, såvitt är känt, är 
första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att uppmana 
uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande regler eftersom 
upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
U17/16 
Uppfödare utan kennelnamn som anmäls av två valpköpare. I det ena fallet har en valp 
sålts med ett kraftigt blåsljud på hjärtat samt kraftigt bettfel. Köparen var tvungen att 
ta bort valpen efter en kort tid på grund av bland annat hjärtfelet. Uppfödaren hade 
enligt köparen garanterat att köparen fått den finaste valpen och att föräldrarna var 
champions samt att blåsljudet skulle växa bort. Köparen skriver också att miljön för 
valparna och tiken inte var bra. Något SKK köpeavtal är inte upprättat. Den andra 
köparen skriver att dennas valp också hade kraftigt bettfel samt var så sjuk att den 
avlivades på veterinärs inrådan. Denna köpare har inte fått någon stamtavla på 
hunden. Uppfödaren svarar SKK gällande skrivelserna "Bestrider allt utan avlivads 
papper dag tid veterinär". Efter genomgång av ärendet konstaterar UKK att från 
tillfället då uppfödaren först annonserade kullen till salu fram till att fadern till kullen 
annonserades ut till avel har SKK ett flertal gånger skriftligen påpekat på texten i 
uppfödarens annonser. Bland annat skulle olika pris gälla för registrerad eller 
oregistrerad valp, kullen angavs vara registrerad när den inte var det, i annonsen anges 
att valparna skulle bli framtida champions, att fadern var champion samt friröntgad. 
Någon bekräftelse på något championat har SKK inte fått in och hanen är inte 
friröntgad. Att den ena valpen var mycket sjuk framkommer med klarhet i det 
obduktionsprotokoll som skickats in från köparen, att den andra valpen också var 
allvarligt sjuk tvivlar inte heller UKK på även om någon obduktion inte gjorts, det 
veterinärintyg som skickats in visar att valpen var sjuk. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
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§ 35 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 
 
HD21-27/16  
Slovensky kopov, Jämthund, Labrador retriever, Slovensky kopov, Rottweiler, 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. 
 
HD28-31/16 
Alaskan malamute, Alaskan malamute, Grönlandshund, östsibirisk laika,  
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. 
 
HD32/16 
Engelsk springer spaniel 
Uppfödare som parat innan avelsdjuren röntgenundersökning, löser inte ut 
registreringsbevis för två kullar. Uppfödaren har haft tidigare ärende då denna parat 
en ung tik. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 
avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
 
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
 
P8-11/16 
Chihuahua, Chihuahua, 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. 
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P12/16 
Chihuahua 
Uppfödaren har missförstått reglerna. 
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. 
 
P13-15/16 
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
P16/16 
Tik tjuvparad. UKK konstaterar att uppfödaren haft tidigare ärende under 2013 UKK 
övervägde därför 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.  
 
P17/16 
Chihuahua 
Uppfödare som parat innan hanen hade officiell patella status, uppfödaren svarar inte 
heller SKK. UKK konstaterar att uppfödaren haft tidigare ärende under 2015, även den 
gången gällande patellaundersökning efter parning. UKK övervägde den gången att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till 
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
 
§ 36 Grundregelärenden 
 
Tik under 18 mån vid parning 
G31-33/16 
Jämthund, Staffordshire bullterrier, Sredneasiatskaja ovtjarka 
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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G34-35/16 
Shih-tzu, Chihuahua 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G36/16 
Dansk-svensk gårdshund 
Uppfödaren har missförstått reglerna. 
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. 
 
Täta kullar 
G37/16 
Dvärgschnauzer 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G11/16 
Bichon havanais 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av 
SKKs grundregler. 
 
G38/16 
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. 
 
G39/16 
Cocker spaniel 
Uppfödare som har skickat in förklaring UKK önskar dock att uppfödaren förtydligar 
sig. Ärendet bordlades i väntan på förtydligande. 
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G40/16  
Tysk schäferhund 
Uppfödaren har missförstått reglerna. 
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 täta kullar 
G41/16 
Finsk stövare 
Ärendet bordlades i väntan på svar från uppfödaren. 
 
Tik över 10 år 
G42/16 
Basenji 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad 
G43-44/16 
Finsk spets, Samojedhund 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G45/16 
Shetland sheepdog 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den 
inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G47/16 
Australian kelpie 
Uppfödaren har missförstått reglerna. 
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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G47/16 
Grönlandshund 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. Ärendet lades därefter till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
G48/16 
Pomeranian 
Inget svar har erhållits från uppfödaren trots påminnelse. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
Tik över 7 år utan tidigare kull 
 
G49-51/16 
Australian stockdog/Working kelpie, Strävhårig vorsteh, Jämthund 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
MH ej utfört innan parning 
52/16 
Rottweiler 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G17/16 
Tysk schäferhund 
Uppfödaren har missförstått reglerna. 
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. 
 
 

§ 37 Ögonärenden 

Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
Ö3-4/16 
Border collie, Bichon frisé 
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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Ö5/16 
Lhasa apso 
Uppfödaren har missförstått reglerna. 
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. 
 
Ö6/16 
Lhasa apso 
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. 
 
 

§38 Hjärtärenden 

Inga inkomna 
 
 

§ 39 Registreringsärenden 

R6/16 
Fransk bulldogg 
Medlem som skickat in importregistreringsansökan på två hundar, vid 
kennelkonsulentbesök framkommer det att medlemmen inte har hundarna hos sig, 
han meddelar att hundarna är en gåva från hans far. Efter undersökning framkommer 
det att detta inte stämmer. SKKs registreringsavdelning har avslagit ansökan om 
omregistrering för de båda hundarna. UKK beslutade att inte ändra på avslaget samt 
att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.  
 
R7/16 
Bostonterrier 
Uppfödare som inte löser ut en uppfödd kulls stamtavlor trots påminnelse. UKK 
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs 
grundregler. 
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R8/16 
Russkiy toy 
Uppfödare som ansöker om dispens att sälja två kullar oregistrerat på grund av 
missförstånd. Efter genomgång av ärendet beslutade UKK att bevilja dispens att sälja 
kullarna oregistrerade. 
 
R9/16 
Siberian husky 
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera kull över 5 mån gammal. UKK 
beslutade att tillåta registrering av kullen samt att 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. 
 
R10/16 
Mastiff 
Medlem som tagit in hund i strid med gällande införselbestämmelser, hunden är av 
Jordbruksverket belagd med hemisolering. Efter genomgång vill UKK betona att det är 
av vikt att man vid införsel från annat land noggrant undersöker vilka regler som gäller, 
UKK förutsätter att medlemmen fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad 
förseelse medför disciplinär prövning. Hunden är numera omregistrerad. 
 
R11/16 
Dogue de bordeaux 
Medlem som skickat in registreringsansökan efter tik med höftledsdysplasi grad E. 
Tiken ägs av en uppfödare som tidigare tagit kullar efter tiken. Kullen befinner sig inte 
hos medlemmen utan hos uppfödaren när kennelkonsulenterna gör besök. 
Registreringsansökan har av SKKs registreringsavdelning avslagits. Efter genomgång 
beslutade UKK att tillåta kullen att registreras dock med avelsspärr som inte kan hävas. 
Både medlemmen som uppfödaren anmäls till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av 
SKKs grundregler. 
 
R12/16 
UTGÅR  
 
R13/16 
Bichon frisé 
Uppfödare som haft gemensam kennel med numera utesluten person, 
kennelinnehavaren har en valpkull och vid besök av kennelkonsulent finns kullen inte 
hos uppfödaren utan hos den uteslutna personen. Förklaringen till detta var att den 
uteslutna personens stora erfarenhet av uppfödning. En hund förvarades i bur hos 
uppfödaren. Registreringsansökan har av SKKs registreringsavdelning avslagits. Efter 
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genomgång av ärendet beslutade UKK att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd 
för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 
avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R14/16 
Strävhårig foxterrier 
Medlem som tagit in hund i strid mot gällande införselbestämmelser. UKK beslutade 
att inte tillåta omregistrering av hunden. UKK förutsätter att medlemmen 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
 
R15/16 
Chihuahua 
Uppfödare som inte löser ut uppfödd kulls stamtavlor trots påminnelse. Uppfödaren 
har meddelat SKK i annat ärende att hon vill avsluta kenneln. UKK beslutade att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R16/16 
Finsk lapphund 
Uppfödare som inte löser ut stamtavlorna för kull trots påminnelse. UKK beslutade att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R17/16 
Pudel 
Uppfödare som inte löser ut stamtavlorna för kull trots påminnelse. Tidigare DN 
ärende. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. 
 
§ 40 Bordlagda ärenden 
G10/16 
Chihuahua 
Tik tjuvparad. 
UKK beslutade att tillskriva uppfödaren för ytterligare information, ärendet bordlades i 
väntan på svar. 
Svar har nu inkommit från uppfödaren med klargörande, 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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HD20/16  
Samojedhund 
UKK beslutade att tillskriva uppfödaren för att få ytterligare förklaring. 
Ärendet bordlades i väntan på svar. 
Uppfödaren har nu lämnat förtydligande, UKK beslutade att bevilja registrering av 
kullen med avelsspärr som inte går att häva samt att påpeka 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.  
 
G20/16 
Shar pei 
Uppfödare som inte har låtit besiktiga hane innan avel. Kommittén beslutade att 
bordlägga ärendet för att inhämta information från SKKs avdelning för avel och hälsa. 
Representant från SKKs avdelning Avel och hälsa- Karin Drotz inkom och lämnade en 
kort information angående intyget samt hälsan hos rasen. UKK diskuterade ärendet 
ingående samt beslutade 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. 
 
 
§ 41 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 
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. 
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c) Dispensansökan att få föda upp hundar ämnade för att bli assistanshundar 

efter oregistrerade hundar. Förelåg även rasklubbs yttrande gällande dispens. 
Efter granskande av ansökan beslutade UKK att bordlägga ärendet och 
efterfråga ytterligare information från sökanden. 
 

d) Ansökan att få utträda ur kennel under av SKKs Disciplinnämnd beslutad 
påföljdstid. Anledningen till att utträde söks är att delägaren befarar att den 
andra delägaren i kenneln kommer att bryta mot SKKs regler. Efter genomgång 
av ärendet beslutade UKK att inte bevilja dispens för utträde.  
 
 

§ 42 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

UKK noterade information gällande Disciplinnämndens beslut. 
 
 

§ 43 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag  

Förelåg utdrag med information om beslut från SKK/AK 5 2015 § 126 gällande 
SKK/UKK ärende U43/15. Efter genomgång av handlingarna i ärendet beslutade UKK 
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
Förelåg utdrag med information om beslut från SKK/AK 5 2015 § 125 gällande 
SKK/UKK ärende R21/15. Nedanstående klipp är ett utdrag ur SKK/AKs uttalande 
gällande ärendet UKK ansåg att uttalandet är av sådan vikt att det också ska publiceras 
i UKKs protokoll. Ärendet gällde en genomförd parning mellan två hundar där tiken, 
genom DNA-test är påvisad anlagsbärare för njursjukdomen renal dysplasi, RD och 
hanen inte är testad för RD.-Uppfödaren hade valt att göra DNA-test för RD på sin tik 
trots att det aktuella testet inte är validerat.  
----- 
Med anledning av detta ärende önskar SKK/AKK poängtera vikten av att uppfödare och 
hanhundsägare kontaktar sin rasklubb innan ett DNA-test genomförs, för att efterhöra 
om testet kan anses relevant och validerat för rasen.  
UKK beslutade därefter att släppa på kullens avelspärr, ärendet lades därefter till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
 

§ 44 UKKs nyhetsbrev 

Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet. 
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§45 Övriga ärenden 
Skrivelse från köpare av valpar i en kull där SKK beslutat att inte registrera kullen, UKK 
noterade skrivelsen och lämnade den därefter utan vidare åtgärd. 
 
 

§ 45 

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. 
 
 
 
 
 

§ 46 Nästa möte 

2 juni, SKKs kansli. 
 
 

§ 47 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade alla för ett bra möte, och ett extra tack uttrycktes till ledamöter, 
sekreterare och adjungerade för ett mycket gott samarbete under åren. Därmed 
förklarades dagens sammanträde avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Åsa Blomqvist 
 
 
 
 
Justeras: 
Agneta Ståhle   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. 
 


