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Disciplinnämndens åtgärder – En förklaring

Nedan följer förklaringar av innebörden beträffande Disciplinnämndens olika beslut.
Erinran
Vid ringa förseelser eller då det kan anses föreligga förmildrande omständigheter, kan
Disciplinnämnden besluta att helt underlåta disciplinär åtgärd eller tilldela erinran.
Varning
Att tilldelas en varning medför även att man åläggs ett valphänvisningsstopp i sex
månader från det att beslutet meddelades. Ingen klubb inom SKK-organisationen ska
under denna tid hänvisa valpköpare till kenneln i fråga.
Varning i kombination med registreringsförbud
En varning kan kombineras med ett tidsbegränsat registreringsförbud. En uppfödare
som ålagts registreringsförbud kan inte registrera hundar av egen uppfödning eller
andra hundar. Det råder dock en viss tidsdiskrepans mellan dessa förbud. Från
meddelandedatumet kan uppfödaren inte registrera andra hundar, men förbudet att
registrera hundar av egen uppfödning träder ikraft först en tid efter att beslutet
meddelades. Startdatum för registreringsförbudet framgår av beslutsbrevet. Detta
med anledning av att uppfödaren ska ha möjlighet att registrera valpar efter en tik som
parats innan beslutet fattades.
En person som ålagts registreringsförbud kan fortfarande exempelvis låna ut sin
hanhund för parning, eller sälja en äldre hund. Detta påverkas nämligen inte av
huruvida personen i fråga kan registrera hundar eller inte.
Varning i kombination med tävlingsförbud
En varning kan även kombineras med ett tidsbegränsat tävlingsförbud. Under tiden för
tävlingsförbudet är personen förhindrad att vid prov, utställning och tävling framföra
eller låta framföra hund.
Uteslutning
Vid grova förseelser kan en person uteslutas ur SKK-organisationen. Denne är då
förhindrad att vid prov, utställning eller tävling framföra eller låta framföra hund. Hund
som inom sex månader ägts av utesluten person får inte delta på utställning, tävling
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eller prov. Är man utesluten kan man inte registrera några hundar och man kan inte
heller underteckna parningsbevis. Ett undantag från detta gäller under de tre första
månaderna efter det att Disciplinnämndens beslut fattades. Personen i fråga får inte
bli medlem i någon av SKKs medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden först
har tillstyrkt ansökan om medlemskap.
Prövas ej i sak
Om den anmälde inte längre är medlem i SKK-organisationen vid tiden för ärendets
prövning fattas beslut om att ärendet inte kan prövas i sak. Detta sker oavsett om den
anmälde valt att inte förnya sitt medlemskap, eller rent av begärt utträde ur
organisationen. Personen i fråga är då förhindrad att vid prov, utställning eller tävling
framföra eller låta framföra hund. En person som inte längre är medlem när ärendet
tas upp till handläggning får inte förnya sitt medlemskap utan tillstyrkan av
Disciplinnämnden, vilket i allmänhet innebär en väntan på minst 3–5 år. Anledningen
till väntetiden är att Disciplinnämnden vill förhindra att de behöver pröva varje ärende
två gånger. Det är således bättre att vara fortsatt medlem och få sitt ärende prövat än
att behöva vänta en lång tid på att eventuellt få sitt medlemskap tillstyrkt av nämnden.
Det kan också finnas en möjlighet att få sin ansökan om medlemskap beviljad inom
kortare tid än tre år men då kommer det ursprungliga ärendet att återupptas till
prövning i sak, detta sker dock väldigt sällan.

Hänvisningsstopp
Hänvisningsstopp beslutas inte av Disciplinnämnden utan det är SKK som anser att en
medlem som är föremål för ett beslut utfärdat av DN inte under samma tid bör
hänvisas till.
Om en uppfödare får en varning innebär det att han eller hon åläggs ett
valphänvisningsstopp i sex månader från det att beslutet meddelas. Ingen klubb inom
SKK-organisationen ska under denna tid hänvisa till kenneln ifråga.
Har uppfödaren meddelats ett registreringsförbud gäller valphänvisningsstopp under
tiden från beslutets meddelandedatum fram till dess att registreringsförbudet slutligen
upphör.
Har uppfödaren meddelats ett tävlingsförbud gäller valphänvisningsstopp under tiden
från beslutets meddelandedatum fram till dess att tävlingsförbudet upphör.

Bra att veta
En person som uteslutits eller som valt att utträda ur SKK-organisationen under
pågående utredning i Disciplinnämnden kan av utställningsarrangör avvisas från
området.
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Det är hundägarens ansvar att se till att ens hund vid tävling, prov eller utställning inte
framförs av person som inte är tillåten till detta. En hund som under de senaste sex
månaderna ägts av person som inte äger rätt att vid prov, utställning eller tävling
framföra eller låta framföra hund, får inte delta.

