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SKK/UKK nr 3 2017 
 
2017-05-31 
§ 45-66 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté, UKK, onsdag 31 maj 2017. 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Agneta Ståhle (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,  
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, samt Ulla Eckerberg 
 
 
Adjungerade: 
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm 
 
Meddelat förhinder: Tommy Vestergren  
 
Protokoll 
-Åsa Blomqvist 
 
 
 
 

§ 45 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden Agneta Ståhle hälsade alla välkommen och förklarade dagens 
sammanträde för öppnat. 
 
 

§ 46 Val av justerare 

Ulla Eckerberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 47 Föregående protokoll 

U9/17 

Uppfödaren har nu skriftligen sagt upp fodervärdsavtalet vilket innebär att hunden 
numera tillfallit fodervärden. UKK beslutade att dra anmälan till SKKs Disciplinnämnd, 
ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U24/17 
Uppfödaren har tillskrivit UKK med en förklaring till varför besök inte kunnat göras. 
Efter granskning av ärendet beslutade UKK att dra anmälan till SKKs Disciplinnämnd 
samt att förnyat försök till besök kommer att göras. Ärendet lades därefter till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
R32/16 
Förklaring har inkommit från uppfödaren att denna trodde att då en hanhundsägare 
lånade ut en hund i avel innebar att ägaren också garanterade att hanhunden 
uppfyllde registreringskraven. Efter granskning uttalade UKK att även om det i SKKs 
regelverk anges att man även som hanhundsägare ska vara förtrogen regelverket så är 
det även ett ansvar som vilar på uppfödaren att förhöra sig om eller undersöka om 
testikelstatusen på en tilltänkt hanhund. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen 
med avelspärr som inte kan hävas samt att 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.  
 
UKKs protokoll nummer 2/2017 lades därefter med ett godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 48 Information från ordföranden 

Resultatrapport för mars 2017 förelåg, rapporten lades efter genomgång till 
handlingarna. 
 
Budget samt planering 
Kommittén diskuterade den budget som ansökts om gällande perioden 2018-2019.  
Beslutades att eventuellt ha ett planeringsmöte efter kennelfullmäktige. UKK har 
sedan tidigare haft planer på att arrangera en uppfödarkonferens. 
Helena Sirén har haft möte med SKKs avdelning för Avel och hälsa gällande eventuellt 
deltagande på deras avelskonferens hösten 2017, kommittén beslutade att uppdra 
UKKs sekreterare att fortsätta samarbetet. Helena rapporterade om det möte med 
SKKs marknadsavdelning hon haft gällande de förslag som arbetats fram för att 
upplysa om SKKs grundregler. 
Kommittén tackade för rapporten samt uppdrog Helena samt sekreteraren att 
fortsätta med planeringen. 
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§ 49 Information från VD/chefsjuristen 

Information från VD 

Förelåg information angående att riksdagens civilutskott har fattat beslut om att 
riksdagen tillkännager att regeringen både nationellt och inom EU bör initiera 
överväganden om reglerna i konsumentköplagen för köp av levande djur är 
ändamålsenligt utformade. Kommittén tackade för informationen. 

Agneta Lönn 

Har skrivit en artikelserie som ska publiceras i Hundsport Special angående rättsfall 
som kan som beröra SKKs uppfödare. Agneta har även deltagit på möte angående att 
EU har beslutat att inrätta ett internationellt välfärdsforum för djur, olika 
intresseorganisationer hade därför bjudits in för att framföra frågor som Sverige 
eventuellt ska driva i forumet. 
 
 

§ 50 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

Nya konsulenter 
Kennelkonsulent Eva Borin rekommenderar att eleven Linda Baumgart, Stockholms 
län, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Linda och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten.  
 
Kennelkonsulent Eva Borin rekommenderar att eleven Tina Cederstrand, Stockholms 
län, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Tina och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten.  
 
Kennelkonsulent Taru Ylikylä rekommenderar att eleven Annelie Cederlöf, Stockholms 
län, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Annelie och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten.  
 
Kennelkonsulent SvenErik Henriksson rekommenderar att eleven Anna Carin Falk, 
Värmlands län, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Anna Carin och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten.  
 
Kennelkonsulenterna Anette Erlandsson och Berith Uhlén-Svensson rekommenderar 
att eleven Louise Johansson, Hallands län, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Louise och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten.  
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Kennelkonsulenterna Annica Hellman och Olle Davidsson rekommenderar att eleven 
Alexandra Sahlin, Smålands län, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Alexandra och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten.  
 
Avauktorisation 
UKK beslutade att Ann-Louise Larsson, Annelie Stridsberg Sjöberg samt Carina 
Berglund avauktoriseras som kennelkonsulenter på grund av inaktivitet. UKK tackade 
de nämnda för nedlagt arbete genom åren och överlämnar begäran till SKK/CS för 
verkställighet. 
 
Datum för utbildning 
Utbildning för kennelkonsulenter steg 1 kommer att ske 13-15 oktober.  
 
Datum för regionträffar  
28 oktober  
29 oktober  
11 november  
2 december  
9 december 
 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 

§ 51 Information från sekreteraren 

Motionssvar 
Förelåg det svar kommittén givit gällande motion till Kennelfullmäktige om ändringar 
på Köpahund.se. För kommitténs kännedom presenterades SKKs nya 
valpbesiktningsintyg.  
 
Valpbesiktningsintyg  
För kännedom låg det nya besiktningsintyg som tagits fram, kommittén 
kommenterade det i valda delar och uppdrog sekreteraren att framföra frågorna till 
gruppen som arbetat fram intyget. 
 
 

§ 52 UKKs delegeringsordning 

Förelåg redovisning av det arbete enligt UKKs delegeringsordningen som kommittén 
gjort inom Kennelfullmäktigeperioden.  
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§ 52 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

 
Ulla Eckerberg 
Har tillsammans med Helena Sirén varit på en träff med kennelkonsulenterna i 
Småland. Ulla ska även prata på Svenska Vorstehklubbens avelskonferens gällande 
grundregler. 
 
Helena Sirén 
Har tillsammans med Ulf Uddman samt Pekka Olsson haft ett möte med 
Jordbruksverket för att diskutera de nya föreskrifterna gällande djurskyddslagen. 
Helena ska även vara ansvarig för breeders corner på Stockholm hundmässa i år. 
 
 

§ 53 VU ärenden 

VU ärendena redovisades för och fastställdes. 
 
 

§ 54 Uppfödarärenden 

U25/17  
Uppfödare som sålt hund utan giltigt veterinärbesiktningsintyg. Uppfödaren förklarar 
att köparen gärna ville ha hem valpen fort och att uppfödaren upplyste köparen om att 
intyget inte var giltigt. Uppfödaren skriver att hon är medveten om att hon gjort fel 
och att det är uppfödarens ansvar att giltiga handlingar följer med valpen. 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, 
UKK förutsätter att valpen numera är besiktigad samt begär in kopia på 
veterinärbesiktningsintyget.  
 
U26/17 
Uppfödare vars fru av SKKs Disciplinnämnd tilldelats registreringsförbud mannen 
ansökte därefter om kennelnamn samt att flera tikar skrevs över på honom. Numera är 
fruns registreringsförbud avslutat och då begär mannen att hundarna ska skrivs över 
på henne igen. Efter granskning av ärendet anser UKK att mannen agerade bulvan åt 
sin fru under tiden för registreringsförbudet. UKK beslutade därför att anmäla både 
mannen som frun till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U27/17 
Uppfödare som vid upprepade tillfällen samt på kort tid brutit mot SKKs regelverk, 
bland annat har en avelsspärrad tik blivit tjuvparad. UKK har tidigare meddelat 
uppfödaren 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. 
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U28/17 
Uppfödare som fött upp kull under tiden för av SKKs Disciplinnämnd ålagda 
registreringsförbud. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U29/17 
Uppfödare som sålt valp som efter ca 9 månader ålder av veterinär via BAER test 
konstateras vara döv. Köparen anger att de redan från start misstänkte att det var 
något fel på hundens hörsel. Köparen har reklamerat köpet till uppfödaren. 
Uppfödaren nekar reklamation då valpen enligt uppfödaren hörde vid besiktningen 
inför leverans. Uppfödarens försäkringsbolag har enligt uppfödaren klassat felet som 
ett dolt fel och ersatt köparen för dennes utlägg. Efter granskning av ärendet 
konstaterar UKK att köparen reklamerat köpet i enlighet med SKKs rekommendationer, 
dövhet är enligt SKK ett tillräckligt skäl för reklamation. Att felet skulle ha uppkommit 
efter leverans anser SKK inte troligt då veterinär klassat felet som medfött samt att 
uppfödarens egna dolda felförsäkring fallit ut, denna försäkring ersätter dock endast 
de kostnader köparen haft, inte att hunden har ett väsentligt fel som sällskapshund. I 
och med att uppfödaren bestridit reklamationen hänvisar SKK parterna gällande den 
ekonomiska tvisten till allmän domstol. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler då SKKs rekommendationer inte 
följts. 
 
U30/17 
Uppfödare som sålt hund med bibehållen avelsrätt, köparen uppger att säljaren kräver 
ersättning från köparen då hunden inte går att använda i avel. I svarsskrivelse från 
uppfödaren anger denna att de inte längre har några ekonomiska krav på köparen. 
UKK noterar att i bilaga till avtalet så anges det villkor som strider mot SKKs regelverk 
samt att uppfödaren inte verkar ha klart för sig vad skillnaden mellan ett 
Fodervärdsavtal och ett Köpeavtal med bibehållen avelsrätt är. I bilagan begränsar 
uppfödaren köparens rättigheter gällande utställning, köparen skulle förbinda sig att 
följa uppfödarens kostråd samt att röntgen och ögonlysning skulle bekostas av 
köparen. I och med att hunden inte skulle användas i avel har köparen löst ut hunden 
med resterande del av köpeskillingen, något som köparen inte var tvungen till men att 
parterna var överens om detta. I och med det äger köparen hunden och uppfödaren 
har inte rätt att besluta om att en eventuell avelsförsäkring gällande användbarheten 
ska begäras ut eller inte. UKK ser allvarligt på att uppfödaren på ett flertal punkter inte 
följt SKKs regelverk, UKK noterar även att uppfödaren vid kennelkonsulentbesök 2014 
blivit upplyst om både SKKs avtal samt fått skriftlig information om dessa. 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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U31/17 
Köpare som tillskriver SKK gällande ett valpköp som inte blivit av. Köparen anser att 
denna blivit lovad att få köpa en valp. Uppfödaren anger att denna inte lovat någon 
valp. Efter genomgång av ärendet vill UKK betona vikten av att som säljare vara tydlig 
med om ett köp har överenskommits eller inte. UKK konstaterar att ord står mot ord 
gällande om man kommit överens om försäljning eller inte. UKK lade därefter ärendet 
till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U32/17  
Köpare som tillskriver SKK då de köpt valp som vid ca 4,5 månaders ålder dör av 
njurfel. Köparen anser att felet fanns vid leverans och tillskriver uppfödaren som enligt 
köpeavtalet tecknat dolda felförsäkring. Uppfödaren anser att det inte var något fel på 
valpen men att köparna inte utfodrat valpen rätt samt köparna inte bytt 
försäkringsbolag på valpen hade de fått ut liversättning på sin egen försäkring. 
Uppfödaren har därefter satt ut en hund på foder till köparna där det saknas 
veterinärbesiktningsdatum, det är oklart om besiktning gjorts då det inte framgår i 
uppfödarens svarsskrivelse. Efter granskning av ärendet anser UKK att valpen hade ett 
fel som klassas som ett uppfödaransvar, i köpeavtalet som upprättats anges det att en 
dolda fel försäkring tecknats. Oavsett om det gjorts eller inte så kvarstår uppfödarens 
ansvar, om försäkring saknas får uppfödaren betala valpköparen med egna medel i 
stället för via försäkringsbolag. UKK föreslår följande lämpliga lösningar på ärendet: Att 
antingen uppfödaren ersätter köparen med värdet av den avlidna valpen samt de 
kostnader köparen haft gällande valpens sjukdom eller att den hund som satts ut på 
foder överlåtes till köparen, foderhunden skulle då motsvara värdet av den avlidna 
valpen samt de kostnader köparen haft gällande valpens sjukdom.  
Enligt SKKs Grundregel 1:3 krävs det av varje medlem ”att följa SKKs stadgar och 
regelverk samt att fullfölja de förpliktelser/åtaganden som framgår av ingångna SKK-
avtal och även i övrigt på bästa sätt uppfylla de förpliktelser/åtaganden som kan följa 
av hundverksamheten samt att på intet sätt kringgå SKKs regelverk eller beslut.” UKK 
vill starkt betona vikten av att följa ingångna avtal, har man som uppfödare angett att 
en dolda fel försäkring är tecknad så ska den också vara det samt att utföra 
veterinärbesiktning samt att säljaren noterar datum för undersökningen på avtalet. 
UKK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på besked hur ärendet lösts, senast 22 
juni 2017. 
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
U33/17 
SKK har fått sig tillskickat ett fodervärdsavtal tecknat av uppfödare där flera punkter i 
avtalet inte är ifyllda, veterinärbesiktningsintyget är var vid tecknandet för gammalt, 
rutan för återköp är ifyllt på baksidan av avtalet. SKK har tillskrivit uppfödaren för att få 
uppfödarens kommentarer gällande saken men trots påminnelse har uppfödaren inte 
svarat SKK. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. 
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U34/17 
Uppfödare som satt ut hund på foder utan att använda sig av SKKs avtal 
veterinärbesiktningen var äldre än 7 dagar, "fodervärden" har därefter köpt loss 
hunden inget avtal upprättades då. Fodervärden har enligt skrivelsen även köpt en till 
hund av uppfödaren utan att avtal tecknats eller besiktning utförd. Enligt fodervärden 
har uppfödaren också sålt flera andra hundar utan att avtal tecknats. Uppfödaren har 
inte svarat SKK trots att denna fått anstånd fler gånger med att svara. UKK beslutade 
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
 

§ 55 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 
HD21-28/17 
Pointer, Labrador retriever, Labrador retriever, Labrador retriever, Jämthund, 
Smålandsstövare, Alaskan malamute, Alaskan malamute 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
HD29-30/17 
Cane corso, Maremmano abruzzese 
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. 
 
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
 
P7/17  
Chihuahua 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
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P8/17 
Chihuahua 
Nyinköpt tik som blivit tjuvparad, enligt skrivelse från uppfödaren så hade denne fått 
uppgift från säljaren att tiken löpt klart. Efter granskning av ärendet vill UKK starkt 
påpeka att det är av yttersta vikt att hundar förhindras para sig när parning inte är 
planerad. Man bör som uppfödare vara extra vaksam gällande löp när man inte har 
ordentlig kännedom om nyinköpta hundar. 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.  
 
 
§ 56 Grundregelärenden 
 
Tik under 18 mån vid parning 
G40/17 
Chihuahua 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G41-42/17 
Finsk lapphund, Alaskan malamute 
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. 
 
G43/17 
Welsh corgi cardigan 
UKK beslutade att bordlägga ärendet och tillskriva uppfödaren för förtydligande. 
 
G44-45/17 
Lagotto romagnolo, Italiensk vinthund 
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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G46/17 
Siberian husky 
Tik tjuvparad. UKK noterar att uppfödaren haft tidigare ärenden gällande sena 
valpregistreringar. 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.  
 
G47/17 
Shih tzu 
Tik tjuvparad. Uppfödaren har haft tidigare ärende gällande ung tik, uppfödaren blev 
då informerad om SKKs regelverk. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
Täta kullar 
G48-49/17 
Cocker spaniel, Japanese chin 
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. 
 
G50-55/17 
Tax, Chihuahua, Japansk spets, Jämthund, Welsh corgi cardigan, Chihuahua 
Uppfödaren har missuppfattat reglerna. 
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. 
 
G56/17 
Japansk spets 
Uppfödare hade skrivit fel parningsdatum datum i sina anteckningar och därför missat 
att tiken kunde få täta kullar. Efter genomgång av ärendet vill UKK förtydliga att det 
inte är mellan parningsdatum man räknar gällande täta kullar utan mellan tikens 
valpningsdatum det innebär att om tiken valpat två kullar inom en 12 månaders tid ska 
hon vila minst 12 månader innan nästa kull föds. 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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Tik över 7 år täta kullar 
G57/17 
Australian kelpie 
Uppfödaren har missuppfattat 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 med en 6:e kull 
G58-59/17 
Pudel, Yorkshire terrier 
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. 
 
Tik över 7 år ej tidigare kull 
G60-61/17 
Drever, Norrbottenspets 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
Nära släkt 
G62/17 
Labrador retriever 
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. 
 
MH ej utfört innan parning 
G63-65/17 
Tysk schäferhund, Rottweiler, Rottweiler 
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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G66/17 
Vit herdehund 
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. 
 
Kommittén förde därefter en ingående diskussion föranledd av det höga antal tikar 
som blivit tjuvparade, detta gäller inte bara specifikt de ärenden som förekommit på 
detta möte utan allmänt gällande olika UKK ärenden.  
I SKKs Allmänna registreringsregler punkt 11 anges det att ”Om SKK beslutar om 
härstamningskontroll genom blodtest är hanhundsägare och uppfödare skyldiga att 
medverka till att sådan test kan utföras.”  
UKK beslutade att införa en ny rutin med stöd i regelverket att slumpmässigt begära 
att kullar efter tjuvparade tikar ska DNA testas gällande faderskap, beslutet träder i 
kraft omedelbart. 
 
 

§ 57 Ögonärenden 

Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
Ö12/17 
Border collie 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Ö13/17 
Border collie 
Uppfödaren missuppfattat reglerna. 
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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Ej PRA-prcd undersökt innan parning 
Ö14/17  
Pudel 
Uppfödare som parade tik innan hanens testresultat var känt, uppfödaren uppger att 
hanen via sina utländska föräldrar var fri från defekten. 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.  
 
Ej pap-PRA1 undersökt innan parning 
Ö15/17 
Phalene 
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. 
 
 

§ 58 Hjärtärenden 

Inga inkomna. 
 
 

§ 59 Registreringsärenden 

R17/17 
Tax  
Medlem som ansöker om dispens att få registrera kull äldre än 5 månader. UKK 
beslutade att ge dispens att registrera kullen samt att UKK förutsätter att medlemmen 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
 
R18/17 
Hälleforshund 
Medlem som parat SKK registrerad tik med en oregistrerad hane och nu ansöker om 
att få registrera kullen. UKK beslutade att inte tillåta registrering av kullen då fadern 
inte är SKK registrerad, möjlighet finns dock att registrera kullen om fadern inmönstras 
samt att avelsdjuren är officiellt HD röntgade. Medlemmen hänvisas därför till 
rasklubben för Hälleforshund för information gällande inmönstring samt när detta 
eventuellt är utfört så kan valpkullsregistreringen åter skickas in. Ärendet lades 
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.  
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R19/17  
Siberian husky 
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera kull äldre än 5 månader (född 2014), 
kullen har inte blivit registrerad tidigare på grund av olika omständigheter. UKK 
beslutade att tillåta registrering av kullen under förutsättning att intyg om korrekt 
testikelstatus finns på kullens fader, det skulle innebära att den kull som en av 
avkommorna producerat 2017 kan registreras. 
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
R20/17  
UTGÅR 
 
R21/17 
Belgisk vallhund/ malinois 
Medlem som ansöker om att få registrera en kull efter en tik som på ca ett år haft tre 
kullar, tiken parades och fick sin första kull för ung. SKK noterade att vid de två tidigare 
kullarna anges en annan person som ägare till tiken än den som nu ansöker om 
kullregistrering. Kennelkonsulentbesök har utförts när den aktuella kullen var född och 
då angavs det att det är den tidigare personen som skulle inneha avelsrättigheterna till 
tiken. Medlemmen som nu ansöker om att få registrera kullen uppger att denne köpt 
tiken kort tid innan parningen och att hon blivit tjuvparad då medlemmen lämnat 
hunden hos den förre ägaren för passning. Efter genomgång av ärendet vill UKK starkt 
betona vikten av att man som ägare ser till att vara ytterst noggrann med att förhindra 
att tikar överutnyttjas, att en tik på detta sätt tvingats utstå de påfrestningar det 
innebär att bära samt föda tre stora kullar på cirka ett år är mycket anmärkningsvärt. 
UKK anser att både den tidigare ägaren som den nuvarande har stor skuld i att detta 
skett, de förklaringar som angivits anser inte UKK vara trovärdiga. UKK beslutade att 
anmäla den tidigare ägaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs 
grundregler. Beslut togs även då uppfödningen av kullen skett i strid mot SKKs 
grundregler att avslå registrering av kullen. Den tidigare ägaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på Disciplinnämndens beslut. UKK övervägde även att 
anmäla den nye ägaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta 
det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.  
 
 
§ 60 Bordlagda ärenden 
 
U16/17 
Bordlagt ärende gällande kull efter tjuvparad tik där båda föräldradjuren är 
anlagsbärare av ögonsjukdom. Efter genomgång av såväl uppfödarens som 
rasklubbens skrivelser i ärendet uttalade UKK att: som uppfödare i SKK så ska samtliga 
valpar man föder upp också registreras oavsett föräldrarnas eventuella fel och brister. 
Valpköpare ska skriftligen informeras om de eventuella brister som kan ha betydelse 
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för valpen och valpköparen som uppfödaren har kunskap om som till exempel att 
föräldrarna till valpen är testade anlagsbärare för en ögonsjukdom, UKK förutsätter att 
valpköparna informeras av uppfödaren om detta. Uppfödaren har enligt 
Konsumentköplagen en treårig skyldighet att åtgärda fel som klassas som ett 
uppfödaransvar. 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. 
 
U20/17 
Bordlagt ärende där UKK begärt in kopia på nytt avtal, ett sådant är nu inskickat. Efter 
granskning beslutade UKK att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.  
 
 

§ 61 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.  

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.  

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.  

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.  

e) 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.  

f) 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. 
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Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att 
bevilja dispens för en tredje delägare.  
 

 
Kommittén beslutade efter förslag från sekreteraren att justera arbetsordningen 
gällande dispensansökningar för tredje delägare i ett kennelnamn. 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 

§ 62 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

Kommittén noterade informationen. 
 
 

§ 63 UKKs nyhetsbrev 

Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet 
 
 

§ 64 

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. 
 
 

§ 65 Nästa möte 

7 september, SKKs kansli. 
 
 

§ 66 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde 
avslutat. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Åsa Blomqvist 
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Justeras: 
Agneta Ståhle Ulla Eckerberg 
Ordförande    Ledamot 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 
 
 
 


