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 Svenska lapphundklubben - 
Centralstyrelsen 

Protokoll 
 
Tid:  Torsdagen den 19 februari,  2009,  kl. 20.00-22.00 
 
Plats: 

 
Telefonmöte 

 
Irene Jonsson 
Sekreterare 

 

 
 

 Närvarande ledamöter:  
 Ambjörn Lindqvist, ordförande 

Stig Berndtsson 
Stefan Johansson 
Irene Jonsson 
Ida Svanberg 
Ingegerd Sörensson  
 

 

 Närvarande suppleanter:  
Maud Holtz Devall  
Ulrika Skoog 
Ulf Zetterström 
 

 

 Meddelat förhinder: 
Elin Falck, suppleant 

 

   
 Övriga - 
 __________________________________ ________________________________________ 
   
 Föredragningslista  
 Ärende: Beslut eller annan åtgärd: 

 09-§ 1 Mötets öppnande 
 

Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna 
och förklarar mötet öppnat. 
 

09-§ 2 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställdes med följande 
tillägg:  
§ 6 iv) Skuld till SLK. 
 
§ 7g, i) Inbjudan från SHU till konferens för aktiva 
juniorhandlers. 
 
§ 7i) Utgivningsplan Lapphunden. 
 
§9a iv)) Inkommen skrivelse från medlem 
angående protest mot poängberäkning vid WDS 
2008 samt förslag till poängberäkning. 
 
§ 11 iii) Inbjudan från SHU till utbildning av 
domare för juniorhandling 
 

09-§ 3 Utse justerare till protokollet 
 

Stefan Johansson utsågs att jämte ordförande 
justera protokollet.  
 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
________________________________________________________________________________ 
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09-§ 4 Genomgång av föregående 
mötesprotokoll  
Föredragande: Irene Jonsson 
Bilaga 1. 
 

Föregående mötes protokoll föredrogs och lades 
därefter till handlingarna 
 

09-§ 5 Ordförande informerar 
 
a) Förnyat utgivningstillstånd för tidningen 
Lapphunden 

 
 
Utgivningstillståndet är förnyat hos Patent och 
registreringsverket. Tillståndet kostar 2000 kr och 
gäller i 10 år. 
 

09-§ 6 
 
 

Ekonomi 
Föredragande: Ingegerd Sörensson 
 
 
i) Saldon 
 
 
 
 
 
ii)Aktieutveckling 2005-2008 
Bilaga 2 
 
 
iii) Medlemsantal per 31 december 2008 
Bilaga 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv) Skuld till SLK  
 
En medlem har sedan 2007 en skuld till 
SLK på 421 kr. Trots ett flertal 
betalningspåminnelser har medlemmen ej 
betalat skulden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingegerd Sörensson redogjorde för 
centralstyrelsens ekonomi.  
 
i)  
Kassa: 375 kr 
Plusgiro:25 219 kr 
Placeringskonto:111 646 kr 
VP-konto: 132 520 kr 
 
ii) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades till handlingarna för vidarebefordran till 
2008-års verksamhetsberättelse. 
 
iii) Kassör Ingegerd Sörensson har meddelat SKK 
SLK:s medlemsantal per 31 december 2008. 
Antalet medlemmar var 1 438 st varav 165 är 
familjemedlemmar.  
 
Fördelning per distrikt enligt följande:  
Övre norra: 210 medlemmar,  
Nedre norra: 162 medlemmar,  
Mellansvenska: 253 medlemmar,  
Östra: 344 medlemmar,  
Södra: 193 medlemmar,  
Västra: 201 medlemmar  
samt 75 utländska medlemmar. 
 
iv) Kassören får i uppdrag att skicka ytterligare en 
betalningspåminnelse med informationen att  
betalning skall ske inom 10 dagar efter 
fakturadatum, därefter överlämnar SLK ärendet till 
inkasso samt informerar SKK om ärendet. 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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09-§ 7 

 
Kommittéer 
Föredragande: Ambjörn Lindqvist 
 
a) RUK 

 
i) Remiss från SKK beträffande: 
Underlag för uttolkning av SKK:s 
grundregel 3:3. Remissvar ska vara SKK 
tillhanda senast den 28 februari 2009 
Remissvar angående lägsta och högsta 
ålder för tik/hund att användas i avel 
 
Bilaga 4 SLH 
Bilaga 5 FLH  
Bilaga 6 LVH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) Rassymposium 2009 
Bilaga 7 Ansökan om bidrag för 
Rassymposium 2009 är inskickat till 
SKK/AK. 
 
iii) Information till medlemmar 
angående Rassymposium  
Bilaga 8 
 
iv)Verksamhetsberättelse 2008 
Bilaga 9 
 
 

 
 
 
 
 
 
i) SLK lämnar följande remissvar med hänsyn 
tagen till respektive AK:s synpunkter. 
 
1) Klubbens uppfattning om absolut lägsta ålder 
för en tik att gå i avel:  
SLH: 18 månader, FLH: 18 månader,  
LVH: 18 månader 
 
2) Klubbens uppfattning om rekommenderad 
(etisk) ålder för en tik att gå i avel:  
SLH: 2 år, FLH: 2 år, LVH: 2 år 
 
3) Klubbens uppfattning om absolut lägsta ålder 
för en hund (hane) att gå i avel:  

SLH: 12 månader 
 
Den låga åldern för hund SLH motiveras med det 
utsatta läge som rasen befinner sig i pga prcd-PRA 
och det hälsoprogram som rasen har. Antalet 
presumtiva avelsdjur som är testade för prcd-PRA 
fria eller anlagsbärare behövs för att avelsbasen 
inte ska minska.  
 
FLH: 18 månader, LVH: 18 månader 
 
4) Klubbens uppfattning om rekommenderad 
(etisk) ålder för hund (hane) att gå i avel:  
SLH: 2 år, FLH 2 år, LVH: 2 år 
 
5) Klubbens uppfattning om högsta ålder för en tik 
att gå i avel: Enligt SKK:s grundregler, vid/över 7 
års ålder krävs hälsointyg från veterinär. 
  

ii) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 

 
 
iii) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 
 
iv) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 
 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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v) Revidering av RAS 
Fastställande av senaste datum för att 
lämna in det reviderade RAS- 
dokumentet för respektive ras. 

 
 
 
b) AK – Svensk lapphund 

i)Aktuellt från AK-SLH finns utlagt på 
hemsidan 
Bilaga 10 
 
ii) Registrering av anlagsbärare prcd-
PRA som är kända genom stamtavle-
granskning. SLK har erhållit svar från 
SKK-AK  per den 18 december § 145. 
Beslöt SKK/AK att fastställa beslut om 
registrering av anlagsbärare enligt SLK:s 
önskemål. Betonade SKK-AK att detta 
undantag görs speciellt för denna 
svenska ras med hänvisning till pågående 
hälsoprogram för prcd-PRA och behovet 
av att hitta djur möjliga att använda i 
avel. 
Bilaga 11 
 

iii) Ansökan om förlängning av bidrag för 
prcd-PRA tester under 2009. SKK-AK 
begär en redovisning av vad som hänt i 
projektet fram tills 1 mars 2009. Ärendet 
kommer att tas upp på SKK/AK:s möte 
den 17 mars 2009 
Bilaga 12 
 
 
 
 
iv) Verksamhetsberättelse 2008 
Bilaga 13 
 
 
 
c) AK – Finsk lapphund 
i) Verksamhetsberättelse 2008 
Bilaga 14 
 
 
 
ii Information till uppfödare gällande 
2009-års verksamhet. 
Bilaga 15 
 

v) Centralstyrelsen beslutade att respektive AK 
skall lämna de reviderade RAS-dokumentet senast 
2009-09-01. Detta för att SKK ska hinna godkänna 
revideringarna under hösten 2009 och att RAS ska 
kunna fastställas och börja gälla från och med  
2010-01-01. 
 

 
i) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 
 
ii) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
Informationen har skickats till AK-SLH för 
kännedom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii) Ordförande skall tillsammans med AK/SLH 
färdigställa redovisningen av prcd-PRA projektet 
fram till 2009-03-01 och begära en förlängning av  
projektet fram till 2009-12-31. Efter begäran från 
AK/SLH beslutades att SLK ska vara tillmötes-
gående gällande kredit för de hanhundsägare som 
har kontaktats av AK/SLH för att SLK vill att de 
ska låta prcd-PRA testa sina hundar och som inte 
har möjlighet att lägga ut pengar i förskott för 
testet. 
 
iv) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades till handlingarna för vidarebefordran till 
2008-års verksamhetsberättelse. 
 
 
 
c i) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades till handlingarna för vidarebefordran till 
2008-års verksamhetsberättelse. 
 
 
c ii) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades till handlingarna. 
 
 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
________________________________________________________________________________ 

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sign. Ordf. Sign. Just.  
Irene Jonsson    Sidan 5(9) 

  

 

d) AK-Lapsk Vallhund 
  
i) Registrering av gammalt prcd-PRA 
resultat gällande Lapska vallhunden Akita, 
S- 47796/2003 
Bilaga 16 
 
ii)Verksamhetsplan 2009-2010 
Bilaga 17 
 
 
e) Tävlingskommitté  

 
 
f) PR-kommitté 
 
i) SLK har deltagit med rasmonter på 
HUND 2008 i Stockholm och My Dog 
2009 i Göteborg. Monteransvariga har varit 
Gunnar Wallin och Jan Karlsson. 
 
ii) Gunnar Wallin har inkommit med  
äskande om bidrag för resa och logi 
gällande HUND 2008. 
 
 
 
 
 
 
g) Ungdomskommitté (UK) 
 
i) Inbjudan från SHU till konferens för 
aktiva juniorhandlers 24-26 april i 
Norrköping.  Kostnad 600 kr per deltagare. 
Senaste anmälningsdag 16 mars 2009 
 
h) Webbkommitté 
 
 
 
 
 
 
 
i) Redaktion 
Utgivningsplan för Lapphunden  
 
Centralstyrelsen har uppmärksammats på 
att det endast är 4 planerade manusstopp för 
2009. 

 
 
d i) Centralstyrelsen beslutade att godkänna 
registrering av prcd-PRA resultatet för LVH Akita 
S-47796/2003.  
 
 
d ii) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades till handlingarna för vidarebefordran till 
2008-års verksamhetsplan. 
 
Inget att rapportera 
 
 
 
 
i) Centralstyrelsen vill framföra ett stort tack till 
alla som på något sätt hjälpt till så att dessa 
arrangemang har kunnat genomföras.  
 
 
ii) Centralstyrelsen beslutade att betala ut 
ersättning till Gunnar Wallin. Kassören begär in 
kopior på fakturor/kvitton. 
 
Centralstyrelsen uppmärksammade behovet av att  
fastställa riktlinjer för avtal gällande ersättningar 
vid SLK uppdrag. Förslag till riktlinjer tas upp för 
diskussion vid nästa sammanträde. 
 
 
 
i) Inbjudan skickas till UK och distrikt. 
Kostnaden belastar UK:s budget och UK fattar 
beslut om deltagande och skickar in eventuell 
anmälan till SHU enligt bifogad blankett. 
 
h) Stefan Johansson har fortsatt kontakt med 
webmaster Mikael Sörensson angående framtida 
webkommitté och arbetet med den nya hemsidan. 
Webfråga angående remissförslag om årsboken 
kommer att läggas ut på hemsidan. Beslut om 
årsboken skjuts upp i avvaktan på vad bland annat 
webenkäten visar.  
 
 
 
 
i) Centralstyrelsen uttalade att det inte finns andra 
beslut än att Lapphunden tillsvidare ska utkomma 
med 5 nummer årligen.  
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09 § 8 Angående aspiranttjänstgöring – Svensk 
Lapphund. Det har inkommit en 
dispensansökan från Britta Roos Börjesson 
gällande aspriranttjänstgöring under My 
Dog för Nina Karlsdotter. 
Bilaga 18 
 

Centralstyrelsen beslutade att temporärt godkänna 
domare Nina Karlsdotter som aspirantdomare på 
svensk lapphund vid My Dog 2009 i Göteborg.  
Sekreteraren meddelar SKK. 
 

09 § 9 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkomna skrivelser 
Föredragande: Irene Jonsson 
 
i) Priser utdelade vid riksstämman 2008 
 
Inkommen skrivelse från medlem. 
Bilaga 32 
 
 
 
 
 
 
ii) Världsutställningen 2008 (WDS) 
 
Inkommen skrivelse från medlem. 
Bilaga 32 
 
Inkommen skrivelse från medlem angående 
protest mot poängberäkning vid WDS 2008 
samt förslag till poängberäkning. 
Bilagor 32 - 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
i) Centralstyrelsen noterade att resultaten för 
klubbens tävlingar årligen anslås i 
medlemstidningen Lapphunden. Prisutdelning sker 
i enlighet med en mångårig tradition vid 
riksstämman.  
 
Centralstyrelsen beslutade att priser som ej 
avhämtats vid riksstämman skickas på begäran till 
mottagaren mot portokostnad. 
 
ii) Givetvis borde det formella beslutet om att inte 
räkna med WDS i tävlan om årets hund fattats 
innan utställningen. När poängberäknings-
problematiken uppmärksammades under våren 
2008 uppdrogs tävlingskommittén att utreda om det 
fanns möjligheter att beräkna poäng enligt de 
fastställa reglerna. Tävlingskommittén lät meddela 
att de inte ansåg det möjligt att göra den 
beräkningen med anledning av de olika 
bedömningsordningarna. I samband med detta 
borde givetvis beslutet formellt fattats och 
meddelats klubbens medlemmar. Det är beklagligt 
att det inte skett. 
  
Att WDS angavs som VP-utställning är resultatet 
av otydliga interna rutiner. Det finns inget beslut av 
centralstyrelsen om att WDS skulle ha VP-status.  
  
Centralstyrelsen beslutade att WDS inte ska räknas 
med i tävlan om årets hund eller vid tävlan om 
Lapphundsringens VP. Grund för beslutet är det 
faktum att poängberäkningssystemet som beslutats 
av riksstämman inte är möjligt att tillämpa på 
WDS. Vid WDS finns inte tävlan om bästa tik 
respektive bästa hane, utan endast en BIR-klass. 
Det placeras bara fyra hundar i samtliga klasser, 
mot fem (fyra och en reserv) i vårt svenska system. 
Slutligen tävlar bara oslagna hundar vidare enligt 
FCI:s regelverk. Det betyder att 
placeringsordningen vid WDS inte är jämförbar 
med det svenska systemet.  
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b) 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
 
f) 
 
 
g) 
 
 
 
h) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
iii) Kommittér 
 
Inkommen skrivelse från medlem. 
Bilaga 32 
 
 
 
 
 
 
Från SKK/AK: Rasklubbars egna intyg 
AK vill uppmärksamma rasklubbar på att 
resultat som redovisas på annan blankett än 
SKK:s inte kan registreras i 
veterinärdataregistret. 
Bilaga 19 
 
Från SKK/SRD-gruppen: Information om 
att under 2009 introduceras de Särskilda 
Rasspecifika Domaranvisningarna (SRD) 
rörande exteriöra överdrifter hos rashundar. 
 
 
Från SKK: Betr. Avliden 
hedersordförande. SKK:s förre 
ordförande och senare hedersordförande 
KG Fredricson har avlidit. 
Bilaga 20 
 
Från SKK: Uppdatering av 
länsklubbarnas utställningsprogram 
2009-2011 
Bilagor 21, 22, 23 
 
Från SKK/CS Protokoll 4/2008 
Bilaga 24 
 
Från SKK/CS: Föredragningslista 
1/2009 
Bilaga 25 
 
Från SKK: Pressmeddelande angående 
registreringssiffror 2008 
Bilaga 26 
 

Centralstyrelsen är medveten om att detta beslut 
kan få effekter på tävlan om årets hund men 
grundar sitt beslut i uppfattningen att det inte är 
möjligt att tillämpa den av riksstämman beslutade 
poängberäkningen vid WDS. 
  
 
iii) I det aktuella fallet hade den tidigare 
centralstyrelsen vid upprepade tillfällen ställt 
frågan om fortsatt intresse för kommittéarbetet men 
inte fått någon respons på sina förfrågningar. Det 
tolkades som om intresset för fortsatt uppdrag inte 
kvarstod. Med de uppgifterna som grund utsåg den 
nu sittande centralstyrelsen ledamöter i den 
aktuella kommittén. 
 
 
b) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
Informationen ska skickas till rasutvecklings-
ansvariga och distrikten för kännedom. 
 
 
 
c) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
Informationen ska skickas till rasutvecklings-
ansvariga och distrikten för kännedom. 
 
 
d) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. Skickas till 
distrikten för kännedom. 
 
 
 
e) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
Informationen har skickats till distrikten för 
kännedom. 
 
f) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 
g) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 
 
h) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. Alla press-
meddelanden skickas till redaktör Cecilia 
Öfverholm. 
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i) 
 
 
j) 

 
Inbjudan till projekt hundkojan 
Bilaga 27 
 
Från SKK: Disciplinärenden 72/2008 och 
78/2008. 

 
i) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna utan åtgärd. 
 
j) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 

 09§-10 Kennelfullmäktige 29-31 maj 2009. 
Anmälan av delegater samt suppleanter 
skall vara SKK tillhanda senast den 31 
mars 2009. 
Bilaga 28 
 

 
SLK har rätt att skicka 2 delegater till SKK: s 
Kennelfullmäktige 2009. Centralstyrelsen 
beslutade att anmäla 2 delegater:  
Ambjörn Lindqvist och Ulf Zetterström kommer att 
representerar SLK på KF 2009.  
 

09-§11 Utbildning 
 
i) Inbjudan till kurs för 
Utbildningsansvariga 26-27 september 
2009. Anmälan skall vara SKK tillhanda 
senast den 21 augusti 2009 
Bilaga 29 
 
ii) Inbjudan till steg 2 utbildning för 
sekreterare den 7-8 november 2009. 
Anmälan skall vara SKK tillhanda senaste 
den 2 oktober 2009. 
Bilaga 30 
 
iii) Inbjudan från SHU till utbildning av 
domare för juniorhandling. Senaste 
anmälningsdag 16 mars 2009. 
 

 
 
i) Centralstyrelsen beslutade att avvakta med 
anmälan. 
 
 
 
 
ii) Centralstyrelsen beslutade att avvakta med 
anmälan. 
 
 
 
 
iii) Centralstyrelsen erbjuder Gabrielle Hjort 
möjlighet att deltaga i utbildningen. 

09- §12 Uppdatering av SLK:s kalendarium 
Bilaga 31 

Centralstyrelsen tog del av informationen och den 
lades därefter till handlingarna. 
 

09- §13 
 

Övriga frågor  
Östra distriktet har fått en offert på 950 kr 
för lokalhyra fredagen den 22 maj 2009. 
Tiden avser de timmar som behövs för 
rasmöten och riksstämma. Tillkommer 
dock en kostnad för hyra av nödvändiga 
inventarier.  
 

 
Centralstyrelsen godkänner Östra distriktets 
kostnader för  lokalhyra och hyra av inventarier. 

09-§14 
 

Ärenden som inte får diskuteras utanför 
centralstyrelsen innan protokollet är 
justerat. 
 
 

CS beslutade att inga av dagens ärenden är av 
sådan art att de inte får diskuteras utanför styrelsen 
innan protokollet är justerat. 
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09-§15 Nästa sammanträde  
 

Telefonmöte 2009-03-09 kl. 20.00 

09-§16 Mötet avslutas Ordförande tackade för visat intresse och avslutade 
mötet 

   
    
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Irene Jonsson 
Sekreterare 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
 
Ambjörn Lindqvist   Stefan Johansson 
Ordförande SLK 


