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 Svenska lapphundklubben - 
Centralstyrelsen 

Protokoll 
 
Tid:  Tisdagen den 21 april 2009,  kl. 20.00 – 22.35 
 
Plats: 

 
Telefonmöte 

 
Irene Jonsson 
Sekreterare 

 

 
 

 Närvarande ledamöter:  
 Ambjörn Lindqvist, ordförande 

Stig Berndtsson 
Stefan Johansson 
Irene Jonsson 
Ingegerd Sörensson  
Ulf Zetterström ersättare för Ida Svanberg 

 

 Närvarande suppleanter:  
 Maud Holtz Devall fr.o.m punkt 09-§40 

 
 

 Meddelat förhinder - 
 Ida Svanberg, ledamot 

Elin Falck, suppleant 
Ulrika Skoog, suppleant 
 

 

 __________________________________ ________________________________________ 
   
 Föredragningslista  
 Ärende: Beslut eller annan åtgärd: 

 09-§35 Mötets öppnande 
 

Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna 
och förklarar mötet öppnat. 
 

09-§36 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställdes med följande 
tillägg:  
09-§ 41g ii) SHU Kallelse Representantskapsmöte  
09-§ 45e) Disciplinärenden från SKK 
09-§ 48 i) Marknadsföring 
09-§ 48 ii) Kalendarium 
 

09-§37 Utse justerare till protokollet 
 

Ulf Zetterström utsågs att jämte ordförande justera 
protokollet.  
 

09-§38 Genomgång av föregående 
mötesprotokoll  
Föredragande: Irene Jonsson 
Bilaga 1. 
 

Föregående mötes protokoll föredrogs och lades 
därefter till handlingarna 
 

09-§39 Ordförande informerar 
a) Förtydligande av SKK/DK tolkning av 
dopingreglementet angående bortopererade 
bakbenssporrar. 
Skrivelsen behandlas på SKK/DK:s 
sammanträde den 20 april  

 
SLK avvaktar svar från SKK/DK. Vidare 
diskussion på rasmöten i Furuvik och eventuellt 
fortsatt diskussion och beslut om fortsatt 
handläggning vid rassymposiet 2009. 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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09-§40 
 
 

Ekonomi 
Föredragande: Ingegerd Sörensson 
 
 
i) Saldon 
 
 
 
 
 
ii) SLK/CS har köpt in Visma SPCS-
förening 

 
Ingegerd Sörensson redogjorde för 
centralstyrelsens ekonomi.  
 
i)  
Kassa: 516 
Plusgiro: 29 004 
Placeringskonto: 111 646 
VP-konto: 137 301 
 
ii) Kassören har börjat använda programmet. 
Genomgång av programmet kan göras vid RS för 
intresserade kassörer. 
 

09-§41 Kommittéer 
Föredragande: Ambjörn Lindqvist 
 
a) RUK 

 
i) Konferensbidrag 
SLK:s ansökan om bidrag till ras-
symposiet för SLK:s tre raser i Mora den 
31/7-2/8 har bifallits av SKK/AK 
Bilaga 3 
 
 

b) AK – Svensk lapphund 
 

 i) Förskottsbetalning av DNA tester till 
Optigen. SLK har förskotterat 10 tester. 
SLK/AK-SLH ansöker att få betala in 
summan för 10 hanar till för att det inte 
skall bli avbrott i vårt arbete när 
pengarna för de första10 hanarnas 
tester är slut. 
Bilaga 4 

ii) Svensk lapphund och dispens att 
para anlagsbärare för prcd-PRA med 
varandra Förelåg skrivelse från 
SLU/Hgen angående effekten av 
vidtagna åtgärder och behovet av 
fortsatt dispens. Förelåg även 
kommentarer från Svenska Lapphund-
klubben. 
Bilaga 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

i) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. Skickats till 
RUK för kännedom. 
 
 

 
 
 
 
i) Centralstyrelsen hänvisar till tidigare beslut från 
den 9 mars 09 §24 b i) och beviljar förskotts-
betalning för 10 prcd-PRA tester hos Optigen. 
 

 
 
 
 
 
ii) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. Skickats för 
kännedom till AK-SLH. Centralstyrelsen ger AK-
SLH i uppdrag att kommunicera SKK/AK:s beslut 
till uppfödarna på SLH. 
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iii) Obduktionsbidrag 
Förfrågan om vilka regler som gäller för 
utbetalning av obduktionsbidrag för hund 
om obduktionen kan vara av värde för 
SLK. Tidigare obduktionsbidrag gällde 
MA-fall. 
Bilaga 6 
 

c) AK – Finsk lapphund 
 
d) AK-Lapsk Vallhund 

  
i) Tillsättande av en ny medlem i AK-
LVH, Lars Ähdel. 
Bilaga 7 

 
ii) Inmönstring av två lapska vallhundar 
kommer att ske på SKK:s utställning i 
Gällivare i juni. Beate Johannessen har 
fått ja från samtliga exteriördomare som 
skall inmönstra hundarna. Det gäller 
tiken Smilla och hanhunden Dielku. 
Dielku, arbetande renhund, är helbror till 
Calmmo som mönstrades in i fjol, och 
Smilla och Lino är systrar, deras pappa 
är registrerad Tjakke's Zeeke, renvallare , 
och deras mamma en korthårig renhund 
som är efter oregistrerade renhundslinjer 
sedan många generationer, födda i 
Vassijavre i Norra Sverige. 
Bilaga 8 
 
iii) Egen hemsida för LVH som önskas 
länkas till SLK:s hemsida. 
Bilaga 8 
 
 

e) Tävlingskommitté  
 

f) PR-kommitté 
 
g) Ungdomskommitté (UK) 
 

i) Tävlingsledarutbildning i freestyle 
samt informationshäften från SHU. 
 
ii) Kallelse till SHU:s 
Representantskapsmöte den 5-6/9 2009, 
Sånga-Särby kursgård, Ekerö. 
Anmälan ska vara SHU tillhanda senast 
den 31/5 2009. 

 

iii) Centralstyrelsen beslutade att detta får avgöras 
från fall till fall. Ingen generell utbetalning kommer 
att göras. Ansökan om obduktionsbidrag ska 
tillsändas centralstyrelsen för bedömning av vilket 
värde obduktionen har för rasen. Gäller alla tre 
raserna. 
 
 
Inget att rapportera. 
 
 
 
i) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. SLK-CS hälsar 
Lars Ähdel välkommen till sitt nya uppdrag. 
 
ii) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
avvaktar beslut efter det att synpunkter inhämtats 
vid rasmöte i Furuvik.  Det är viktigt för rasens 
utveckling att uppfödarna ges möjlighet att vara 
delaktiga i och ge synpunkter vid inmönstring av 
nya hundar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii) Centralstyrelsen informerar om att alla i AK 
kan ges möjlighet att lägga ut information på 
SLK:s hemsida. Varje AK ha en funktions e-
postadress.  
 
Inget att rapportera 
 
Inget att rapportera. 
 
 
 
i) Informationen har skickats till SLK/UK för 
kännedom. 
 
ii) Kallelsen har skickats till UK för kännedom och 
de ska lämna in förslag på representant senast den 
11/5-09. SLK står för kostnaderna i samband med  
representantskapsmötet. 
 
 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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h) Webbkommitté 
 
i) Redaktion 

i) Cattlin Marques och Cecilia 
Öfverholm föreslår härmed i egenskap av 
redaktörer av tidningen Lapphunden att 
antal utgivna nummer minskas från 5 till 
4 nummer per år. 
Bilaga 9. 

 

Ingegerd uppdras att inhämta information om det 
fortsatta arbetet med en ny hemsida. 
 
i) Detta är en stor förändring som berör samtliga 
medlemmar. Centralstyrelsen hänskjuter därför 
frågan till Riksstämman 2009 för beslut.. 
 
 

09 §42 
 

Dispens för aspiranttjänstgöring LVH 
Inkommen ansökan från Arvid 
Göransson om dispens om att göra 
aspiranttjänstgöring på lapsk vallhund 
 

SLK:s centralstyrelse beviljar Arvid Göransson 
dispens att genomföra en aspirattjänstgöring på 
lapsk vallhund för Hans-Åke Sperne vid SLK:s 
utställning i Furuvik den 24 maj 2009. Detta 
trots att Hans-Åke förnärvarande inte anges som 
examinator på rasen. Beslutet grundar sig på att 
Hans-Åke under flera år visat ett stort intresse 
för SLK:s raser och han för kontinuerligt 
intressanta och utvecklande samtal om 
lapphundsraserna med olika företrädare för SLK. 
 
Centralstyrelsens ordförande har meddelat SKK 
samt Arvid Göransson och Hans-Åke Sperne 
SLK:s beslut. 

 
09§ 43 
 

Examinatorer 
Fastställande av riktlinjer som ska gälla 
domare som har rätt att examinera och 
tjänstgöra som aspirantdomare på SLK:s 
raser samt förslag på komplettering av 
domare som skall ges rätten att tjänstgöra 
enligt ovan. 
 

Centralstyrelsen anger som riktlinjer, förutom de 
krav SKK har, att domaren visar/visat stort intresse 
för rasen, dömt specialutställningar vid flertal 
tillfällen, har ett gott renommé som domare av våra 
raser. Vi föreslår kennelklubben följande namn för 
att komplettera listan för SLK:s raser:  
Rose-Marie Emery, Tuula Pratt, Nina Karlsdotter, 
Hans-Åke Sperne, Paul Stanton, Carin Åkesson, 
Marja Talvitie, Jukka Kuusisto, Tapio Kakko. 
Listan sänds till SKK/DK. 
 

09§ 44 
 

Genomgång av RS-handlingar 
i) Verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning 2008 
Bilaga 10 
 
ii) Valberedningens förslag 
Bilaga 11 
 
iii) 2 st inkomna motioner 
     
Motion 1 från SLK-Södra distriktet 
 
Utökande av antalet utställningar från 3 till 
6 i SLK:s tävling om Årets utställningshund 
Bilaga 12 
 

 
i) Centralstyrelsen tog del av handlingen.  
 
 
 
ii) Centralstyrelsen tog del av valberedningens 
förslag på kommande styrelse. 
 
iii) Centralstyrelsens yttrande: 
 
Förslag till beslut från Centralstyrelsen:  

Centralstyrelsen ställer sig positiv till att utöka 
antalet utställningar från dagens 3 till 6 i tävlan om 
Årets Utställningshund.  
 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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Motion 2 från SLK-västra distriktet. 
Motionär :Gunnar Wallin medlem 
 
Införande av hederspris för bästa hund 
motsatt kön för vandringspriset för 
veteraner. 
Bilaga 13 
 
iv) Förslag till medlemsavgift för 2010 
 
 
v) Äskande från östra distriktet av 
ekonomiska medel för hyra av inventarier 
vid RS 2009 i Furuvik.  
 
6-8 sittplatser + bord = 150kr+moms 
SLK-Östra föreslår efter önskemål från 
respektive AK att SLK hyr enl. detta: 
Lapsk vallhund -  3 set, Svensk lapphund  -  
4 set, Finsk lapphund   -   6 set 
 
vi) Förslag till mötesordförande vid RS 
2009 
 

Förslag till  beslut från Centralstyrelsen: 
 
 
Centralstyrelsen ställer sig positiv till förslaget.  

 
 
 
iv) Centralstyrelsen föreslår oförändrad 
medlemsavgift för 2010. 
 
v) Centralstyrelsen beslutade att täcka 
hyreskostnaden för nämnda inventarier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
vi) Östra distriktet arbetar med att ta fram 
namnförslag till mötesordförande.  
 

09§45 
 

Inkomna skrivelser 
Föredragande: Irene Jonsson 
 
a) SBK: 
 Ansökan om 2010-års lydnadstävlingar. 
Skall vara SLK-CS tillhanda senast 1 maj 
2009. 
Bilaga 14 
 
b)SKK: Rasinformation till SKK:s 
valphänvisning som skall vara SKK 
tillhanda senast den 15 juni 2009. 
Bilaga 15 
 
c) SKK: Inbjudan till seminarium för 
utställningsansvariga den 19-20 september 
2009. Anmälan ska vara SKK tillhanda 
senast den 14 augusti 2009. 
Bilaga 16 
 
d) SKK: valberedningens förslag till SKK:s 
KF 2009. 
Bilaga 17 

e) SKK: diciplinnämd. Beslut 70-71, 80-82 
2008, 2-3,5,8-9/2009  
 
 

 
 
 
 
a) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. Skickats till 
distrikten och TK för kännedom. 
 
 
b) Centralstyrelsen beslutade att RUK förbereder 
ärendet och att det tas upp som en punkt vid 
rasmötena i Furuvik. 
 
 
c) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. Skickas till 
distrikten för kännedom som kan lämna in 
intresseanmälan till Centralstyrelsen senast den 1 
augusti 2009. 
 
d) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 
 
e) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
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f) SKK: Regler och anvisningar för 
exteriördomare samt domaretiska regler. 

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

09§ 46 
 

Arbetsordningar 
Fastställande av arbetsordningar för SLK:s 
kommittéer. 

 
Centralstyrelsen beslutade att fastställa 
arbetsordningarna. 
 

 09§-47  Utbildning 
Inbjudan från SKK/SBK  till valp-
instruktörsutbildning den 3-7 juni och 16-
20 september på SBK:s kursgård 
Kydingeholm, Alunda. Anmälan ska vara 
SBK tillhanda senast den 29 april 
respektive 10 augusti 2009. 
Bilaga 18 
 

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

09-§48 Övriga frågor  
i) marknadsföring 
 
 
 
ii) Uppdatering av kalendariet 

 
i) Centralstyrelsens föreslår att vi levererar text och 
bilder. Vi kontaktar redaktören för vidare 
diskussion kring SLK:s förslag. 
 
ii) CS tog del av informationen. 
 

09-§49 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. 
 

09-§50 
 
 

Nästa sammanträde  
 

Telefonmöte 11 maj 2009  

09-§51 Mötet avslutas Ordförande tackade för visat intresse och avslutade 
mötet 

   
Vid protokollet 
 
 
 
Irene Jonsson 
Sekreterare    
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Ambjörn Lindqvist   Ulf Zetterström 
Ordförande 
 


