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SKK/UKK nr 3 2018 
 
2018-06-14 
§ 47- 69 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté, UKK, fredag 14 juni 2018. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Freddy Kjellström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,  
Gunilla Skoglund, Ulla Eckerberg, samt Carina Olsson 
 
Meddelat förhinder: Tommy Vestergren 
 
Adjungerade: 
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm 
 
 
Protokoll 
-Åsa Blomqvist 
 
 
 
 

§ 47 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna – samt riktade att speciellt välkommen till Carina 
Olsson då dagens möte är hennes första möte i kommittén och förklarade därefter 
dagens sammanträde för öppnat.  
 
 

§ 48 Val av justerare 

Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 49 Föregående protokoll 

U4/18 
Skrivelse från uppfödaren som meddelar att betalning för veterinärbesiktning nu är 
gjord, kommittén tackade för informationen samt beslutade därmed att dra anmälan 
till SKKs Disciplinnämnd. 
 
U13/18 Skrivelse från uppfödare hos vilken konsulent inte kunnat göra besiktning, UKK 
granskade skrivelsen samt inhämtade information från kennelkonsulentsekretariatet 
samt redovisning från sekreteraren om den information som givits från SKKs kansli 
gällande medlemmars skyldighet att medverka till att kennelkonsulentbesök kan 
utföras. UKK beslutade därefter att tillåta uppfödaren att byta konsulent samt att dra 
anmälan till SKKs Disciplinnämnd. 
 
Protokollet lades därefter med ett godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 50 Information från ordföranden 

Resultatrapporter 
Förelåg resultatrapporter gällande kommittén samt kennelkonsulentverksamheten 
gällande maj. Rapporterna kommenterades i valda delar och lades därefter till 
handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 

§ 51 Information från VD/chefsjuristen 

Agneta Lönn 
Den reviderade broschyren ”Avtal-bra för alla” delades ut, Agneta informerade om de 
ändringar som gjorts i texten. Broschyren lämnas bland annat av kennelkonsulenterna 
till uppfödarna vid besök, vid godkännande av kennelnamn samt att den också 
kostnadsfritt kan beställas från SKKs kansli bland annat via mejladressen, 
blanketter@skk.se. Artikelserie gällande de lagar som är relevanta för SKKs uppfödare 
är under produktion och ska publiceras i Hundsportspecial. 
 
 

§ 52 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

Nya konsulenter 
Kennelkonsulenterna Mia Holmbäck och Inger Johansson rekommenderar att eleven 
Marie Larsson, Dalarnas län, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Maria och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten.  
 
 
 

mailto:blanketter@skk.se
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Kennelkonsulent Susanne Fagrell rekommenderar att eleven Birgitta Odén, Dalarnas 
län, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Birgitta och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten.  
 
Helena Sirén 
Lämnade förslag på områden för UKKs ledamöter att vara kontaktpersoner för enligt 
nedan: 
Ann-Charlotte Hillberger - Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten 
Carina Olsson – Värmland, Jämtland, Dalarna, Gävle 
Freddy Kjellström – Västra Götaland, Örebro 
Gunilla Skoglund – Västmanland, Södermanland, Östergötland 
Tommy Vestergren - Stockholm, Uppland, Gotland 
Ulla Eckerberg - Halland, Småland, Blekinge och Skåne 
Kommittén beslutade enligt förslaget. 
Planeringen inför årets rikskonferens (28-30 september)för SKKs kennelkonsulenter 
redovisades för, de ämnen som ska behandlas under dagarna diskuterades, kommittén 
tackade för informationen. 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 

§ 53 Information från sekreteraren 

Sekreteraren informerade om det svar som inkommit från Smålandsstövareklubben 
gällande klubbens arbete med att informera om SKKs regelverk gällande avel. 
Kommittén tackade klubben för svaret samt lade det därefter till handlingarna. 
 
 

§ 54 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

Petra Waleij 
Meddelade att det gjorts inmönstring av rasen Vostotjnoevropejskaja ovtjarka. 
 
Tommy Vestergren 
Lämnade via sekreteraren en delrapport gällande sammanställning av UKKs 
ärendestatistik, närmare presentation kommer att ske vid senare möte. UKK tackade 
för informationen. 
 
 

§ 55 VU ärenden 

VU ärenden redovisades för och fastställdes därefter. 
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§ 56 Uppfödarärenden 

U35/18 
Ärende gällande hund som är såld på Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt där 
uppfödaren enligt skrivelsen kräver att köparen står för kostnader som den enligt 
avtalet inte ska stå för. Uppfödaren har åsikter om att köparen eventuellt har flyttat. 
Uppfödaren svarar att köparen sagt att denna skulle stå för röntgen kostnader men att 
uppfödaren kan stå för detta, uppfödaren ville att hunden skulle vara med på det kull 
MH som arrangerats därför var det ett specifikt MH som skulle deltagas på.  
Efter granskning av handlingarna i ärendet framkommer det att uppfödaren krävt att 
köparen ska stå för kostnader som uppfödaren i själva verket ska stå för som MH, 
röntgen, huruvida vem som ska stå för de utställningar som hunden har anmälts till 
kan UKK baserat på underlaget inte utröna. Finns det ett tydligt uppdrag från 
uppfödaren att köparen ska deltaga på en utställning får det anses vara på 
uppfödarens lott att också ersätta köparen för de kostnader som uppkommit. 
Uppfödaren kan inte ställa krav på att köparen varken ska stå för eller utföra röntgen, 
MH eller annan meritering, dock ges det rätt till uppfödaren att utföra dessa 
undersökningar samt ett begränsat antal tillfällen för meritering. Om parterna är 
överens om fler tillfällen för meritering är detta möjligt. Gällande om det är så att en 
köpare (eller fodervärd) flyttar under avtalstiden så ska köparen stå för eventuella 
ökade transportkostnader, det finns inget i avtalet som förhindrar en köpare att flytta. 
Vid eventuell ekonomist tvist hänvisar SKK till allmän domstol. 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.  
 
U36/18 
Uppfödare som anmälts för att ha tagit mot handpenning för en valp men därefter 
mycket kort tid innan leverans nekat att sälja valpen. I skrivelse från uppfödaren anger 
denna att hon endast tagit mot en bokningsavgift och att hon meddelat att försäljning 
inte skulle ske då hon skulle behålla hunden själv. Efter granskning av handlingarna i 
ärendet framkommer det att uppfödaren tagit mot en avgift för en specifik valp, 
oavsett vad uppfödaren kallar denna avgift så är det att klassa som en handpenning. 
Enligt SKKs regelverk ska köpeavtal då upprättas. Uppfödaren är därför enligt UKKs 
mening skyldig att leverera valpen då man ingått avtal om detta. Det underlag som 
skickats in visar på att information om att uppfödaren inte tänkte sälja valpen 
skickades mycket kort tid innan leverans, anledningen till den uteblivna försäljningen 
anser inte UKK vara skälig. Att uppfödaren uppger att valp i annan kull kan levereras, 
anser UKK inte vara relevant i sammanhanget. UKK beslutade att anmäla uppfödaren 
till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
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U37/18 
Köpare som enligt skrivelse återlämnat en hund kort tid efter försäljning till 
uppfödaren men att denna inte återbetalat någon del av köpeskillingen. Köparen anser 
att detta ska göras.  I skrivelse från uppfödaren framkommer det att hunden har 
återtagits, uppfödaren skickar med en kopia på köpeavtalet där kan man utläsa att 
”Hunden får återlämnas dock utan återbetalning”. Köparen har undertecknat avtalet. 
UKK kan inte se på det material som skickats in att uppfödaren skulle vara 
återbetalningsskyldig, detta framkommer på den kopia som uppfödaren skickat in. UKK 
uttalar att det är mycket viktigt att om man som konsument inte godkänner något av 
villkoren i ett avtal att i så fall inte ingå detta. Vid eventuell ekonomist tvist hänvisar 
SKK till allmän domstol. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U38/18 
Uppfödare som enligt skrivelse inte betalat den överenskomna parningsavgiften till 
hanhundsägaren. Enligt skrivelsen skulle avgiften betalas efter att valparna nått 8 
veckors ålder. Detta har inte skett trots att hanhundsägaren har uppmanat till detta ett 
flertal gånger, då tikägaren meddelar att denna har dålig ekonomi går hanhundsägaren 
med på att göra en avbetalningsplan. Hanhundsägaren hör därefter inte av tikägaren 
och meddelar då att alternativet med avbetalningsplan inte kvarstår utan att hela 
summan ska betalas i ett stycke. Tikägaren bekräftar i skrivelse de överenskommelser 
som gjorts men att på grund av personliga skäl så har den ekonomiska situationen för 
denna ändrats på så sätt att betalning med endast en mindre summa per månad är 
möjlig. Efter granskning av handlingarna i ärendet konstaterar UKK att parterna har 
kommit överens om en avgift för parningen och kullen, summan har inte betalats vid 
överenskommen tidpunkt. UKK anser att det är av största vikt att man som uppfödare 
inom SKK följer de överenskommelser man gjort, att uppfödaren råkat ut för ändrade 
förhållanden är beklagansvärt men inga skäl till att inte ersätta hanhundsägaren. 
Hanhundsägaren har meddelat att denna kan tänka sig en månadsvisbetalning, UKK 
förutsätter att uppfödaren medverkar till att detta görs. UKK anser det dock så 
anmärkningsvärt att uppfödaren inte betalar sin skuld till hanhundsägaren att 
kommittén beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse 
av SKKs grundregler. 
 
U39/18 
Uppfödare som anmälts tillsammans med sin särbo för att bedriva 
blandrasuppfödning, för att inte ha tecknat fodervärdsavtal samt för att ha tagit 
tillbaka en fodertik i strid med fodervärdens vilja. I en kortfattad skrivelse bekräftar 
uppfödaren att särbon bedriver blandrasuppfödning, det är också särbon som äger 
fodervärdstiken. Uppfödaren själv tävlar med både renrasiga som blandrashundar.  
Efter UKKs genomgång av handlingarna i ärendet står det klart att särbon bedriver avel 
i strid med SKKs regelverk. UKK beslutade att göra tillägg gällande särbon i den 
anmälan till SKKs Disciplinnämnd som redan beslutats av UKK i tidigare ärende. 
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Gällande uppfödaren framkommer det att en tik satts ut på fodervärdslika former till 
en minderårig person, tiken har därefter lämnats till särbon för att se om den 
eventuellt skulle börja löpa i en annan miljö än den hos fodervärden. Under flera 
månaders tid försöker fodervärdens föräldrar få svar när tiken ska lämnas åter utan att 
besked lämnas eller att detta görs. Särbon hänvisar till uppfödaren att det är denne 
som bestämmer vad som ska göras med tiken. Det finns också konversation mellan 
parterna som visar på att det är uppfödaren som är den egentliga överlåtaren. UKK 
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
U40/18 
Uppfödare som enligt skrivelse från köpare levererat valp utan att hundens 
registreringsbevis, veterinärbesiktning samt köpeavtal medföljde. När dokumenten 
därefter anlände till köparen noterade köparen att på besiktningsintyget var det 
noterat att hunden inte hade ett korrekt bett. Detta hade inte säljaren meddelat 
köparen. Köparen önskar nu kompensation för att de köpt en vara för fullt pris som är 
defekt. I skrivelse från uppfödaren medger denna att hundens papper saknades vid 
leverans detta var på grund av att uppfödaren glömt dessa hemma och då uppfödaren 
åkt en lång sträcka för att leverera valpen var det inte möjligt att bifoga dokumenten 
vid leverans. Så snart det var möjligt postades dokument till köparen. Valpen hade 
veterinärbesiktigats vid 8 veckors ålder UA dock hade valpen utvecklat ett litet bettfel 
vid ombesiktning detta hade uppfödaren missat att informera om. Uppfödaren har 
erbjudit köparen att ta tillbaka valpen samt att återbetala hela köpeskillingen samt den 
kostnad som köparna betalade för uppfödarens transport till köparen och också 1000 
kr extra för besväret. Köparen har nekat till detta. Efter genomgång av handlingarna i 
ärendet konstaterar UKK att uppfödaren levererat valpen utan erforderliga dokument, 
uppfödaren skulle ha meddelat köparen om valpens anmärkning vid 
veterinärbesiktning. UKK anser att den kompensation uppfödaren erbjudit är skälig, 
enligt SKKs köpeavtal är hunden såld huvudsakligen för sällskapsändamål, inget annat 
har enligt UKKs vetskap avtalats om. Om hundens bettfel skulle kvarstå till vuxen ålder 
samt om det inte behöver åtgärdas så är det inget som påverkar hundens funktion som 
sällskapshund. UKK meddelar att det är av vikt att meddela köpare de eventuella fel 
och brister som framkommer vid en veterinärbesiktning innan leverans, samt att de 
dokument som anges i SKKs regelverk ska medfölja hunden också gör det. 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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§ 57 Ledärenden 
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
Inga inkomna 
 
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
HD10-13/17 
Golden retriever, Dansk/svensk gårdshund, Jämthund, Finsk stövare 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
HD14-15/18 
Alaskan malamute, Korthårig vorsteh 
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. 
 
HD16/18 
Akita 
Uppfödare som parat tik med hane innan HD röntgen gjorts på hanen, anledningen till 
att detta inte gjorts var att ena uppfödaren var sjuk samt att den andra inte fått tag på 
veterinär för röntgen. Efter granskning av ärendet meddelar UKK att oavsett orsak så 
ska hälsoundersökningar som SKKs registreringsregler kräver för avel utföras innan 
parning. Då uppfödaren medvetet valt att para innan hälsoundersökning gjorts 
beslutade UKK att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av 
SKKs grundregler. 
 
 
Patella 
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
P4/18 
Nederlanse kooikerhondje  
Uppfödaren har missuppfattat regelverket. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
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P5/18 
Chihuahua 
Uppfödare som parat med hane som var under 12 månader, uppfödaren anger att 
veterinärundersökning gällande patella gjordes innan parning men att den på grund av 
hanens ålder inte var officiell. Efter granskning av ärendet meddelar UKK att oavsett 
orsak så ska hälsoundersökningar vid korrekt angiven ålder som SKKs 
registreringsregler kräver för avel utföras innan parning. Då uppfödaren medvetet valt 
att para innan officiell hälsoundersökning gjorts beslutade UKK att anmäla uppfödaren 
till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
 
§ 57 Grundregelärenden 
Tik under 18 mån vid parning 
G47/18 
Tysk schäferhund 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G48-50/18 
Kleiner münsterländer, Jack russel terrier, Alaskan malamute 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G51/18 
Labrador retriever 
Uppfödare som skriftligen inte svarat SKK trots påminnelse, uppfödaren har via telefon 
uppgett att tiken som är importerad har ett felaktigt födelsedatum i SKKs register 
enligt uppfödaren ska handlingar som styrker detta inkomma några handlingar hade 
till dags dato inte inkommit till SKK. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
Tik med täta kullar 
G52/18 
Border terrier 
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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G53-57/18 
Bichon havanais, Pudel, Tysk spets/kleinspitz, Cairnterrier, Pomeranian 
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. 
 
G58/18 
Pomeranian 
Uppfödaren har missuppfattat regelverket och räknat löp istället för hur lång tid tiken 
fått vila. UKK noterar att uppfödaren 2011 tilldelats ett registreringsförbud, 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.  
 
G59/18 
Tax 
Uppfödare som parat tik då uppfödaren tidigare varit sjuk och då inte kunnat ta kull på 
tiken samt att de ville ha en valp efter tiken. Veterinär ansåg att tiken var i form för att 
få en valpkull. UKK anser att de skäl uppfödaren angivit inte är att anse som skäliga, 
tiken ska inte behöva ansträngas med täta kullar för att uppfödaren tidigare varit 
förhindrad att behålla valp. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
G60/18 
Berger des pyrénées á poil long 
Uppfödare som av misstag inte följt regelverket. UKK noterar att uppfödarna 2014-
2015 tilldelats registreringsförbud för samma sorts förseelse. UKK beslutade att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
Tik över 7 år täta kullar 
G61/18 
Jämthund 
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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Tik över 7 år ej tidigare kull 
G62-63/18 
Perro de agua espanol, Engelsk springer spaniel 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad 
G64/18 
Tax 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G65/18 
Fransk bulldogg 
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. 
 
G66-67/18 
Karelsk björnhund, Pudel 
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. 
 
Nära släkt 
G68-69/18  
Irländsk varghund, 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. 
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Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
Tik över 10 år 
G70/18 
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. 
 
DNA test  
Rottweiler 
G71/18 
Uppfödare som gjort DNA test på tik visandes att tiken är anlagsbärare av allvarlig 
sjukdom, tiken paras därefter med otestad hane. Uppfödaren anger att denna ”aldrig 
skulle medvetet para hundar där det med stor sannolikhet skulle nedärvas något 
negativt”. Samt att sannolikheten att hanen skulle vara bärare var inte stor. UKK anser 
att uppfödarens medvetna parning är just en sådan parning där det finns en 
sannolikhet att allvarlig sjukdom kunde nedärvas då tiken är anlagsbärare samt att 
hanen vid parningstillfället var otestad. Det är endast via DNA test som man med 
säkerhet kan säga att en hund inte bär på anlaget. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
 

§ 59 Ögonärenden 

Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
Ö11/18 
Border collie 
Tik parad utan giltig ögonlysning är gjord, anledningen till detta är enligt uppfödaren 
att det var svårt att få tid till ögonlysande veterinär samt att uppfödaren under många 
generationer inte haft några ögondefekter på sina hundar. UKK beslutade efter 
granskning att uppfödarens anledningar inte är tillräckliga skäl att para innan 
ögonlysning är gjord. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd 
för överträdelse av SKKs grundregler. 
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§ 60 Hjärtärenden 

H2-3/18 
Cavalier king charles spaniel, Cavalier king charles spaniel 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
H4/18 
Cavalier king charles spaniel 
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. 
 
 

§ 61 Registreringsärenden 

R10/18 
Miniatyrbullterrier 
Medlem som skickat in registreringsansökan för importerad hund, efter omregistrering 
har SKK skickat handlingarna till ägaren utan att dessa - trots påminnelse har lösts ut. 
UKK vill härmed meddela att det är beklagansvärt att medlemmen inte löser ut 
handlingarna som denna själv har beställt. Hundens registrering är borttagen från SKKs 
register, UKK beslutade att hundens exportstamtavla ska skickas åter, ärendet lades 
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
R11/18 
Grand danois 
Uppfödare som parat tik utan att tiken är HD röntgad. Ingen röntgen på tiken har 
gjorts till dagens datum trots uppmaning från SKK. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R12/18 
UTGÅR 
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R13/18 
Russkiy toy 
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera en kull äldre än 5 månader. 
Anledningen till den sena registreringen är att hanen på grund av att hans import 
handlingar inte kunnat fås inte kunnat patellaundersökas. UKK beslutade att tillåta 
registrering av kullen, dock övervägde UKK att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd då uppfödaren parat hanen utan att patellaundersökning var gjord UKK 
beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler 
fortsättningsvis ska följas.  
 
 

§ 62 Bordlagda ärenden 

U2/18 
Förelåg svar från SKKs Avelskommitté (AK) gällande hur SKK ställer sig till det svar 
veterinär givit i ärende. UKK tog del av AKs svar samt beslutade efter att återigen gått 
igenom ärendet att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av 
SKKs grundregler. 
 
U44/17 
UKK beslutade att begära in kompletteringar från hundens ägare. Svar önskas senast 6 
augusti 2018. 
 
U32/18 
Uppfödaren har inkommit med information hur denne försökt att lösa de båda 
situationerna, efter granskning av materialet framkommer det att parterna är oense 
om betalning för hunden gjorts i ena fallet samt i det andra fallet finns det svårigheter 
för uppfödaren att betala tillbaka summan. UKK meddelade att hur den ekonomiska 
delen löses är upp till parterna att lösa, i mejl från ena köparen till uppfödaren 
framkommer det att köparen  har hotat uppfödaren, detta är något som SKK anser 
fullständigt oacceptabelt - vad UKK förstår har uppfödaren också polisanmält hotet. Då 
uppfödaren inte upprättat avtal vid försäljningen av hunden övervägde UKK 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.  
 
 
§ 63 Dispenser 
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom 
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har 
redogjort hur deras samarbete tidigare skett. 
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja 
dispens för en tredje delägare.  
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§ 64 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

Förelåg protokollsutdrag från CS prot 2 -18  

§44b -UKK noterade CS beslut. 

§44c –UKK noterade CS beslut. 

§54b- UKK beslutade att Ann-Charlotte Hillberger ska vara kommitténs representant i 
utredningen. 

 
 

§ 65 UKKs nyhetsbrev 

Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet. 
 
 

§ 66 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 
 
 

§ 67 

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. 
 
 

§ 68 Nästa möte 

20 september SKKs kansli. 
 
 

§ 69 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde 
avslutat. 
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Vid protokollet: 
Åsa Blomqvist 
 
 
 
 
Justeras:    
Freddy Kjellström Ann-Charlotte Hillberger 
Ordförande    Ledamot 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


