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Delegater 

SLK-centralstyrelse 

 

Dagordning: 

 

1. Mötets öppnande. 

 

2. Justering av röstlängd. 

 

3. Val av ordförande för riksstämman. 

 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

 

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall 

 justera protokollet. 

 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 mom. 6. 

 

7. Fråga om riksstämmans delegater blivit stadgeenligt kallade. 

 

8. Fastställande av dagordning. 

 

9. A.  Styrelsens verksamhetsberättelse  

B. Årsbokslut med balans- och resultaträkning  

C.  Revisorernas berättelse.  

 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

 vinst eller förlust. 

 

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående riksstämma givit till styrelsen. 

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse. 

 

13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

 C. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. 

 

 

 

 

 



14. Fastställande av antal ledamöter (4-6 st) och suppleanter (2-4 st) i styrelsen samt val av  

ordförande, ordinarie ledamöter, suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning 

 A. ordförande på två år 

 B. tre ordinarie ledamöter för två år 

 C. tre suppleanter för två år 

 

15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 stadgarna 

A. två ordinarie revisorer för ett år 

 B. två revisorsuppleanter för ett år 

 

16 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar 

 A. val av två ledamöter för 2 år 

 B. val av sammankallande i valberedningen för 1 år 

  

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16 

 

18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till riksstämman eller som av distrikt 

anmälts till styrelsen för behandling av riksstämman. 

1. Centralstyrelsen står för riksstämman. 

2. Inbetalningskort för medlemsavgift.  

3. Förankring av våra rasers avelsstrategier.  

4. Revidering av SLK:s SE UCH-regler 

5. Minskande av antalet utställningar från 6 till 4 i SLK:s tävling om Årets 

Hane/Tik  

6. Resultaträkning Årets Utställningshund 

7. Resultaträkning Årets Utställningshund 

8. Tävlingsregler för tävlingen om årets hane och tik inom Svenska 

Lapphundklubben . 

9. Motion till RS 2010 från SLK-CS angående SLK:s vandringspriser 

10. MH samarbetsavtal med SBK  

11. Inför samarbetsavtal mellan SBK och SLK gällande MH ! 

12. Förslag till poängberäkning av BARGIPRISET.   

13. Förslag till kallelse till Hedersmedlem. 

 

 

19. Ärenden utöver i kallelsen angivna kan om Riksstämman så beslutar upptas till 

behandling men ej till beslut. 

 

20. Mötets avslutande.  

 

 



Delegater/ombud till Svenska Lapphundsklubbens Riksstämma 20100619 

 

Övre Norra distriktet 7 röster  
Liselott Brännström  

Görel Idergard   

Jeanette Jonsson  

Marianne Bystedt  

Susanne Ericson  

Ulrika Hjertquist  

Linda Olofsson    

 

Nedre Norra distriktet 6 röster 

Raili Molin  

Jeanette Sörell 

Christer Devall 

 

Östra distriktet 10 röster 

Mats Larsson   

Tina Ahlman 

Maria Nilsson 

Anette Olsson 

Pia Zetterström 

 

Mellansvenska distriktet 9 röster 

Pia Juhlin  

Maria Mångsen Juhlin  

Lars Ähdel  

Anneli Lindh 

Camilla Buvall 

Mikael Köpman  

 

Västra distriktet 7 röster 

Anette Lundgren  

Jan Karlsson 

Marie Lundgren 

Satu Järlbrink 

Pia Söderlund 

Pia Turunen 

 

Södra distriktet 7 röster 

Karin Larsén 
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SLK – Medlemmar och organisation 
SLK: s högsta beslutande organ är Riksstämman, RS. Ordinarie RS hålls varje år och 

distrikten turas om att stå som värd för arrangemanget. 2009 var det Östra distriktet som var 

ansvarigt distrikt och anordnade SLK/RS den 22 maj 2009 i Furuvik. 

 

SLK:s arbete leds mellan RS av en vald styrelse. SLK/CS har under 2009 bestått av en 

ordförande, fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Under verksamhetsåret hölls nio 

styrelsemöten varav ett konstituerande möte.  

 

Svenska lapphundklubbens centralstyrelse har under verksamhetsåret 2009 bestått av följande 

personer: 
 
1 januari – 22 maj 2009; 
Ordförande  Ambjörn Lindqvist Östra distriktet 

 

Vice ordförande Stig Berndtsson Västra distriktet 

Kassör  Ingegerd Sörensson Östra distriktet 

Sekreterare  Irene Jonsson Östra distriktet 

Ledamot  Ida Svanberg  Övre Norra distriktet 

Ledamot  Stefan Johansson Västra distriktet 

   

Suppleant  Maud Holtz-Devall Nedre Norra distriktet 

Suppleant  Ulrika Skoog  Nedre Norra distriktet 

Suppleant  Ulf Zetterström Östra distriktet 

Suppleant  Elin Falck  Södra distriktet 

 

Revisorer  Anna-Greta Hedenskog 

  Lena Maria Hjort 

 

Revisorsuppleant Inger Landahl 

 
 
 
22 maj – 31 december 2009; 

Ordförande  Ambjörn Lindqvist Östra distriktet 

 

Vice ordförande Stig Berndtsson Västra distriktet 

Kassör  Ingegerd Sörensson Östra distriktet 

Sekreterare  Johan Haglund Södra distriktet 

Ledamot  Ida Svanberg  Övre Norra distriktet 

Ledamot  Stefan Johansson Västra distriktet 

   

Suppleant  Bengt-Ove Bergquist Västra distriktet 

Suppleant  Maud Holtz-Devall Nedre Norra distriktet 

Suppleant  Ulrika Skoog  Nedre Norra distriktet 

Suppleant  Ulf Zetterström Östra distriktet 

 

Revisorer  Anna-Greta Hedenskog 

  Lena Maria Hjort 

 

Revisorsuppleanter Lars Svensson 

  Claes Wallin 
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Planering av exteriördomarkonferensen 2010 har vid ett flertal tillfällen skett i samråd med 

Svenska Isländsk Fårhund Klubben. SLK:s representant vid dessa möten har varit Ambjörn 

Lindqvist. 

 

En stor del av SLK/CS operativa arbete sker genom kommittéer. Nedan redogörs för 2009 års 

verksamhet i dessa kommittéer: 

   

Redaktionskommittén 
Tidskriften Lapphunden utkommer enligt beslut på RS 2009 med 4 nummer per år och har 

under 2009 tryckts i en upplaga om 1 400 exemplar. Klubbens medlemmar har aktivt verkat 

för tidskriftens innehåll, bilder artiklar och annat material. 

 

Under verksamhetsåret har redaktionen för Lapphunden bestått av Cecilia Öfverholm och 

Cattlin Marques (redaktörer), samt Ulrica Hjertqvist (ÖN), Kristina Ahlman (Ö) och Marie 

Jönsson (S). Ansvarig utgivare har varit Ambjörn Lindqvist. 

 

För 2010 ska Lapphunden komma ut med 4 nummer, samt byta format från A5 till A4 fr.o.m 

nummer 2. 

 
Webbkommittén 
Webbkommitténs huvuduppgift är att på uppdrag av SLK/CS driva och uppdatera 

klubbens hemsida samt e-postserver. Kommittén har under första halvan av 2009 bestått av 

Mikael Sörensson. Kommittén har sedan augusti/september 2009 bestått av Jenni  Arvidsson 

och Lars Ähdel. Under denna tid har vi utvecklat SLKs nya hemsida och de funktioner som 

till dags dato finns där, t.ex. hunddatabaser, medlemsgallerier, redigerbara sidor osv. Vi har 

försökt och försöker utveckla sidan så att medlemmarna, styrelserna och kommittéerna själva 

ska kunna uppdatera och lägga in information, utan behov av webbprogrammerare. 

 
Årsboken 
SLK publicerar årligen en sammanställning av olika resultat, domarkritiker, kullstatistik, HD-

utfall, ögonlysningsresultat, avelsuppföljning, lydnad och agility. Vidare presenteras årets nya 

championhundar med bild och stamtavla. Förhoppningen är att arbetet ska komma våra raser 

till del genom att sammanställa och presentera information om våra raser som kan användas 

av uppfödarna i sin avelsplanering.  

 

Ingegerd Sörensson har förtjänstfullt arbetat med att samla material.  

 
 
Public Relations  
PR-kommitténs syfte är att på uppdrag av SLK/CS marknadsföra och sprida 

information om klubben och våra tre raser samt att arbeta med att ta fram förslag till lämpliga 

medlemsartiklar m.m. PR-kommittén har sedan sommaren 2009 bestått av Anna-Lena 

Otterborg (sammankallande) samt Nina Johansson, Ida Lilja och Anna Ziegler. Under året tog 

PR-kommittén fram en almanacka för 2010 med foton av de tre lapphundsraserna. 

Almanackan blev en stor försäljningsframgång. Tyvärr var intresset att bemanna rasmontern 

på Hund2009 i december i Stockholm så lågt att SLK beslutade att inte delta. Situationen var 

densamma för MyDog2010 i januari i Göteborg.  

 

Medlemmar 

Det totala antalet medlemmar i SLK per den sista december 2009 uppgick till 1 394. Det är en 

minskning med 44 medlemmar sedan 2008. Medlemmarna i SLK har under året varit 

uppdelade i sex distrikt. Medlemsutveckling totalt i SLK och per respektive distrikt under 

perioden 2006 till 2009 visas med nedanstående diagram. 
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Medlemsutvecklingen har under senaste året minskat något men ligger på en relativ jämn nivå 

jämfört med tidigare år.  

 

Ekonomi 
SLK: s verksamhet finansieras till största delen av medlemsavgifter. Därutöver tillkommer 

utdelningar på aktier, bidrag från medlemmar, intäkter från försäljning och annonser i 

tidningen Lapphunden.  

 

Under verksamhetsåret har medlemsavgiften varit 200 kr och familjemedlem 25 kr. 

Medlemmar i utlandet har betalat 240 kr för att täcka en högre portokostnad vid utskick av 

tidningen.  

 

Inom prcd-PRA projektet för svensk lapphund har under året 32 685 kr utbetalats till 

hundägare för DNA-tester och ögonlysningar.  

 

Föreningen har en stabil ekonomi. Likviditeten uppgår till drygt 1 067 968,42 kr vilket är en 

förbättring med 319 551,40 kr sedan föregående år. Även om årets ekonomiska utfall var negativt 

så var det i linje med det av RS fastställda budgeten för året. 
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Arbetet med omplaceringen av arvet efter Ralf Hjort har under 2008 och 2009 legat stilla i 

avvaktan på den framtida utvecklingen på aktiemarknaden. Detta arv avsett för att ge klubben 

en möjlighet att göra riktade satsningar i olika områden inom SLK:s verksamhetsområde. Det 

bokförda värdet har påverkats starkt av den negativa börsutvecklingen från och med hösten 

2007 och fram till 31 december 2008. Under 2009 har aktiemarknaden återhämtat sig och 

värdet på aktierna har stigit med 308 895,96 kr.  

 

 

Aktievärde - arvet efter Ralf Hjort

300 000 kr

400 000 kr

500 000 kr

600 000 kr

700 000 kr

800 000 kr

900 000 kr

Aktievärde  583 844 kr  770 944 kr  848 000 kr  723 017 kr  361 706 kr  481 690 kr  670 602 kr 

2005 2006-04-30 2007-04-30 2008-08-02 2008-12-31 2009-04-30 2009-12-31
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Tävlingskommittén 
Tävlingskommitténs syfte är att på uppdrag av SLK/CS samordna klubbens 

tävlingsverksamhet. Följande officiella utställningar har arrangerats under verksamhetsåret: 

 
Datum Distrikt Plats Antal hundar Domare 

090201 MS Mora 28+68+27 Dan Ericsson o Jukka Kuusisto 

090510 V Skara 7+35+6 Liz-Beth Liljeqvist 

090524 Ö Furuvik 32+74+24 Hans-Åke Sperne + Tanya Ahlman-S 

090612 ÖN Vännäs 32+18+8 Karl-Erik Johansson 

090614 MS Mora 15+60+14 Ewa Nielsen o Per-Erik Wallin 

090705 ÖN Munksund 29+21+10 Hannu Talvi 

090913 S Mjöhult 25+33+4 Leif Lehmann-Jörgensen 

090919 Ö Norrköping 13+30+11 Göran Bodegård 

091004 NN Sundsvall 15+28+14 Ambjörn Lindqvist 
  

I kolumnen ”Antal hundar” anger antalet utställda hundar i ordningen svensk lapphund, finsk lapphund och lapsk vallhund 

 

 

Årspriser och Vandringspris 2009 har tilldelats följande: 

 

Pris  Hund  Uppfödare och ägare 

Årets hane, svensk lh Bigwams Bobby Anci Bergholm/Kim Jönsson 

Årets tik, svensk lh Renlundens Modji Catrin Renlund/Irene Jonsson/Ambjörn Lindqvist 
 

Årets hane, finsk lh Terhakan Opas  Terttu Hakala/Jeanette Sörell 

Årets tik, finsk lh Majålkes Jolli  Ulrika Skoog/Malin Jonsson Bixo 
 

Årets hane, lapsk vh Raiddokas Yskä Raili Molin/Ulf Zetterström 

Årets tik, lapsk vh Grevbygårdens Minerva Madelene Paulsson/Annika Rundström 
 

LR Vandringspris Lillmusties Loffe Ingrid Bååth/Ingrid Bååth 
 

SLK VP, uppfödare Bigwams kennel Anci o Christer Bergholm 

Svensk lapphund 

SLK VP, uppfödare Black Blossom kennel Pia Juhlin 

Finsk lapphund 

SLK VP, uppfödare Raiddokas kennel Raili Molin 

Lapsk Vallhund 

SLK VP, avelsdjur Renlundens Jåiva Ann-Christin Bergholm 

Svensk lapphund 

SLK VP, avelsdjur Fjällfarmens Girjeh Görel Idergard  

Finsk lapphund 

SLK VP, avelsdjur Ingen utdelning 

Lapsk vallhund  

SLK VP, veteraner Lillmusties Goliat Ingrid Bååth/Ingrid Bååth  

Svensk lapphund 

SLK VP, veteraner Småfolkets Basko Catharina Pousard/Anette Johansson 

Finsk lapphund 

SLK VP, veteraner Raiddokas Lilly  Raili Molin/Raili Molin 
Lapsk vallhund 
 

SLKs Pris lydnad kl.1  Black Track´s Kanel Annika Svensson/Annika Svensson 

SLKs Pris lydnad kl 11 Rävrackans Cimsalabim Anette Lundgren/Anette Lundgren 

SLKs Pris lydnad kl 111  Pralin  Carina Olander/Jeanette Forsén 

SLKs Pris lydnad Elit Arbalas Aitik  Leena Axelsson/Britt Ohlsson 

SLKs Pris apell  Fjällfarmens Lasso Winnie Holmström/Marianne Stenström 

SLKs Pris lägre klass Svarttassens Sippa Magnus Pettersson/Karin Larsén 

SLKs Pris högre klass Tjakke´s Mirko  Cecilia Hörnsten/Tomas Fagerstedt 

SLKs Pris elitklass Aila  Stefan Jansson/Ewa Werner 

SLKs Pris agility Ingen utdelning 

SLKs Pris agility nybörjare Ingen utdelning 

Det nyinstiftade Bargi-priset för bästa arbetande hund 2009 tillföll Frida van den Bosch med svenska lapphunden 

Vargguld's Meija. 
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Under året har även en officiell lydnadstävlingar arrangerats. Vid tävlingen i Göteborg den  

15 mars deltog 13 hundar.  

 

De som arbetade i tävlingskommittén under 2008/2009 var Henrik Karlsson och Gabrielle 

Hjorth. Efter RS 2009 är tyvärr tävlingskommittén obesatt. 

 

Ungdomskommittén  
Kommitténs uppgift är att hålla kontakt med ungdomar runt om i Sverige som är aktiva med 

sina hundar och som förhoppningsvis kan hjälpa till att få fart på lokala aktiviteter. Arbetet 

fortsätter genom att stötta dessa. 

UK bestod under 2009 av Gabrielle Hjort. Gabrielle Hjort representerade SLK vid SHU:s 

Representantskapsmöte 5-6/9 2009. 

 
 

 
Utbildningsansvarig 
Stig Berndtsson har varit utbildningsansvarig under verksamhetsåret. Uppdraget är att 

informera sig om kommande utbildningar och att informera centralstyrelsen om dessa. 

 

Under året har Pia Juhlin har deltagit i utbildning för avelsråd, steg 1. Samtliga distrikt har 

erbjudits att utbilda var sin ringsekreterare för centrala medel. Utöver detta har distrikten 

erbjudits bidrag för att täcka anmälningsavgiften för utbildning av utställningsansvariga. 
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Våra raser 
 

Registreringssiffor 
 

SLK ansvarar för raserna Finsk Lapphund, Svensk Lapphund och Lapsk Vallhund. 
 

Finsk Lapphund fortsätter att öka antalet registreringar per år och hade 2009 nått upp till 550 

registrerade hundar varav 14 importer. Svensk lapphund ökar glädjande nog antalet 

registreringar något hade 91 registreringar 2009 varav 2 importer. Tyvärr fortsatte de senaste 

årens negativa registreringsstatistik för Lapsk Vallhund. Registreringssiffrorna minskar till 61 

registrerade hundar 2009 varav 4 importer. Utvecklingen under perioden 2001 – 2009 visas i 

nedanstående diagram. 

 

 

 

 
Finsk lapphund 
Antal registrerade hundar 2001 – 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
Svensk lapphund 
Antal registrerade hundar 2001 – 2009 
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Lapsk vallhund 
Antal registrerade hundar 2001 – 2009 

 
 
Källa SKK-Avelsdata 

 
Valpförmedling 
Under verksamhetsåret har Yvonne Filipp haft uppdraget som valpförmedlare för svensk 

lapphund. Pia Zetterström (tidigare Jennhag) har haft uppdraget som valpförmedlare på lapsk 

vallhund och Anette och Stefan Johansson har haft uppdraget som valpförmedlare för finsk 

lapphund. 

 
Rasutvecklingskommittén (RUK) 
 

Rasutvecklingskommittén består av rasutvecklingsansvarig för var och en av våra tre raser. 

Pia Juhlin (finsk lapphund), Catrin Renlund (svensk lapphund) och Beate Johannessen (lapsk 

vallhund). Kommitténs syfte är att generera ett helhetsperspektiv på rasutvecklingens många 

aspekter och fokusera på hållbar utveckling. 

Kommittén har haft möten där även CS ordförande medverkat. Mötena har till största delen 

handlat om planering kring rassymposiet i Mora första helgen i augusti 2009 som var mycket 

uppskattat av deltagarna. Fokus har även lagts på planering av Domarkonferensen, som 

avhållits i Stockholm i slutet av februari 2010. 

 
 
Avelskommittén Svensk Lapphund 

Kommittén har under 2009 bestått av Catrin Renlund, Inger Laitamaa, Marie Sörensson och 

Ida Svanberg. Under året har även Hanna Bradley och Päivi Rae värvats till kommittén. Inger 

Laitamaa slutade i november 2009. 

Första halvåret jobbade vi med att förbereda Rassymposiet som gick av stapeln i Mora i 

augusti där fyra duktiga föreläsare ökade allas kunskap; Mentalitet, Ingrid Tapper. Ögon: 

Marie Granar. Anatomi: Ambjörn Lindqvist. HD: Lars Audell. 

 

Vi har även arbetat med att, utifrån inkomna förslag från medlemmar, revidera rasstandarden i 

huvudsak kring sporrar, vita tecken och björnbrun färg. 

 

Fokus har under året annars i huvudsak ställts på att hitta fler PRCD-fria hanhundar, detta 

med hjälp av genetikers lista på vilka avelsdjur som kan bidra med genetisk bredd. Men även 

genom att AK svensk lapphund i Norge hjälpt oss med listor på genetiskt intressanta hundar 

vilka vi sedan kontaktat genom ett 30-tal brevutskick. Dessa har resulterat i 7 testade norska 

hanar genom SLK/SKK-pengar och 1 som betalat testet själv (1 A, 5 B och 2 C). 

Vi provar även ett nytt grepp genom att introducera ”Månadens hane” för att lyfta fram hanar 

som finns tillgängliga med syftet att få fler hanar i avel. 
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Rasmöte anordnades i maj under Riksstämman i Furuvik. Tyvärr kunde vi konstatera att få 

personer slöt upp. Detta är bekymmersamt eftersom läget för rasen är sådant att större intresse 

borde finnas av delaktighet i dess framtid. 

 

Under oktober hölls ett utvärderingsmöte angående Prcd-PRA-projektetet, där SKK AK, 

genetiker och SLK AK, samt CS ordförande deltog. Där konstaterades bland annat att: 

* Antalet registrerade svenska lapphundar måste öka. 

* SLK AK ska fortsätta erbjuda gratis test till genetiskt viktiga hanhundar, men även tikar.  

* ”Arvelius lista” måste uppdateras. 

* Den svenska och norska populationen bör betraktas som en gemensam population. 

 

Svensk lapphund har fortsatt låga registreringssiffror men vi kan glädjande nog konstatera att 

en liten uppgång kan skönjas. Vi i AK arbetar aktivt för att få fler tikägare att föda upp 

enstaka kullar. Bland uppfödare utan kennelnamn har en kull fötts och ytterligare planeras till 

januari 2010. 
 

 
Avelskommittén Lapsk Vallhund 
Kommittén har under 2009 bestått av Lars Ähdel, Liselott Brännström, Jenni Arvidsson och 

Beate Johannessen. Maria Hörnfeldt har varit passiv medlem senaste tiden. 

 

Vi har arbetat med att göra klart SLK:s inmönstringsrutiner. Nu finns info om Sveriges 

inmönstrade hundar på www.slk.nu,  och en ny hane blev  inmönstrad under året, Dielku i 

Gällivare. 

 

I lapphundklubben i Finland finns det möjlighet för uppfödare att skicka in en så kallad 

hanhundsförfrågning inför avel, vi har diskuterat om vi ska det också. 

 

Vi har haft kontakt med en man som jobbar för SKK i en grupp som ska ta fram 

vallningsanlagstester för andra raser än Border Collie. 

 

Vi planerade inför rassymposiet i Mora, Beate deltog, tyvärr var det få uppfödare som kom, 

synd för det var mycket bra föreläsningar. 

 

Vid Riksstämman i Furuvik genomfördes ett rasmöte där Jenni och Lars från AK deltog. 

Utöver dem kom 10 andra mötesdeltagare. 

 

Vi har diskuterade om antal utställningar som ska gälla för Lapsk vallhund i Årets hund-

tävlingen, det är inte många lapska vallhundar som ställs ut 6 gånger per år, inget att önska, 

hellre arbeta för att det räcker med t.ex. 4 utställningar. 

 

Vi har arbetat fram rasinformation till SKK:s valphänvisningsservice. 

 

Vi har arbetat med info om lapsk vallhund till nya hemsidan, där Lars och Jenni har lagt ned 

ett stort arbete. Vi har också samarbetat med PR-kommittén om nya rasbroschyren.   

 

Vi har skickat en skrivelse om att avsluta den officiella mätningen av mankhöjd hos Lapsk 

vallhund, som har funnits sedan 1997, och den har antagits av SKK, och gäller från 2012. 

 

En arbetande renhund, Bartjan Tjirr, har för första gången deltagit i ett MH, i Kramfors 

samma helg som Riksstämman var, tyvärr fanns ingen som kunde filma, men film finns från 

samma MH-tillfälle med en annan Lapsk vallhund, och beskrivningen kan ses på SKK 

avelsdata.  Vi har som mål att fler arbetande hundar ska göra MH i framtiden, nyttigt för 

arbetet med en rasprofil för Lapsk vallhund. 

http://www.slk.nu/
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Inför domarkonferensen 2010 arbetade vi med att ta fram 4 tikar och 4 hanar av bra kvalitet. 

Vi valde att ta med en arbetande renhund, samma tik som gjorde MH, för att visa viktigheten 

av att bevara Lapsk vallhund som en arbetande hund, med funktionellt exteriör och mentalitet. 

 

 

Avelskommittén Finsk Lapphund 
Ak Finsk lapphund har haft 5 möten under 2009.  

AK har haft i uppdrag att jobba fram en valphänvisningstext till SKK.  Det arbetet blev klart 

och inskickat i juni. 

Ak har av SKK även haft i uppdrag att jobba fram en rekommendation av ålder på 

avelsdebuten tik/hane till 2009, klart och inskickat till SKK. 

Ak har gjort en rasbeskrivning till SKK:s valphänvisning, inskickat och klart. 

Ak har sammanställt hälsan i 10 år både i Sverige och Finland och redovisat i på SLK:s 

rassymposium i augusti. 

Genomfört SLK RAS SYMPOSIUM. 

Påbörjat revidering av RAS. 

Gjort Avelsrekommendationer finsk lapphund men hänvisar till RAS dessa tills RAS är 

reviderat. 

Påbörjat att lägga in info på SLK:s webbsidan och mycket jobb med att få in rätt stamtavlor 

på sidan. 

Fått  igång ett avels haneregister på SLK:s webbsida. 
 

 

Tack! 
Svenska Lapphundklubbens styrelse vill framföra ett varmt tack till alla er som på olika sätt 

arbetar positivt inom och för vår klubb och våra härliga raser! 
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Ekonomisk redovisning för perioden 2009-01-01 - 2009-12-31 

   
Resultaträkning Bokslut 2009-12-31 Bokslut 2008-12-31 

 

Intäkter (SEK) 

Medlemsavgifter 194 720,00 182 595,00 

Gåvor 280,51 241,29 

Försäljning 9 835,00 11 311,00 

Årsböcker 00-07 6 320,00 14 975,00 

Årsbok 2008 9 600,00 -------- 

Annonser Lapphunden 6 870,00 9 170,00 

Rassymposium 12 600,00 --------- 

Utlandsbetalning 750,00 990,00 

Förseningsavgift 130,00 485,00 

Kennelannonser SLKs hemsida 9 750,00 10 400,00 

Valph. SLKs hemsida 8 300,00 7 350,00 

Summa rörelseintäkter 259 155,51 237 517,29 
 

Kostnader (SEK) 

Inköp PR-sektion Not 1 2 000,00 6 560,00 

Priser SLK 4 844,50 6 025,50 

AK-svensk 920,00 5 588,50 

AK-finsk -------- 2 340,00 

AK-lapsk 350,00 925,00 

Rasutvecklingskommitté 4 297,00 --------- 

Tidningsredaktion 300,00 --------- 

PR-kommittén 3 398,00 --------- 

Bidrag PRA-prcd test 29 385,37 16 204,00 

Bidrag Ögonlysning PRA 3 300,00 4 700,00 

Riksstämman 3 988,00 5 560,00 

Konferenser SKK 4 700,00 -------- 

Tryck årsbok 2007 -------- 16 338,00 

Tryck årsbok 2008 12 998,00 -------- 

CS-resor --------- 3 757,00 

RS-resor   5 975,00 6 429,00 

Övriga PR-kostnader  --------- 9 057,00 

CS-möten --------- 2 110,00 

Kontorsmaterial 868,00 2 239,00 

Domänkostnad Not 2 2 256,00 989,00 

Data o kopiator tillbehör 2 509,00 3 944,50  

Programvaror 8 410,50 --------- 

Porto 336,00 2 144,00 

Emballage 327,00 404,50 

Porto Lapphunden  33 321,76 35 352,72 

Plusgiro-kostnader 2 191,60 1 750,00 

Tidningen Lapphunden 88 875,00 96 001,00 

Annonser Hundsport 6 250,00 8 895,00 

Rassymposium 34 218,00 -------- 

Utbildning o facklitt. 500,00 ------- 

Försäkringspremier 650,00 650,00 

Lagerförändring   3 337,00 -29 263,00 

Summa rörelsekostnader 260 505,73 208 700,72 
 

Rörelseresultat före avskrivningar -1 350,22 28 816,57 

Avskrivningar inventarier  Not 3 -6 280,90   - 6 280,90  

Rörelseresultat före finansiella  

intäkter och kostnader 22 535,67 -7 631,12                     

  

 

Finansiella intäkter 

Räntor 1 061,47 7 916,49 

Övriga finansiella intäkter 18 968,09 28 580,43 

Uppskrivning aktieinnehav Not 4 308 895,96 

 

Finansiella kostnader 

Nedskrivning aktieinnehav   -361 310,87 

 

Resultat efter finansiella intäkter 

och kostnader 321 294,40 -302 278,28 
 

Årets Resultat 321 294,40 -302 278,28 
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BALANSRÄKNING                                Bokslut 2009-12-31          Bokslut 2008-12-31 

 

Tillgångar 

Omsätttningstillgångar 1 

Kassa 1 912,35 667,35 

Plusgiro 31 902,88 32 924,78 

Swedbank placeringskonto 112 276,60 111 645,94 

Fonder, utdelningskonto för fonder o aktier  135 919,37 132 520,47 

Fordringar medlemmar o distrikt Not 5 7 001,00 5 655,00 

Fordran SKK Not 6 20 873,68 5 804,00 

Inventarier Not 7 31 404,50 31 404,50 

Ackumulerad avskrivning Not 8 -12 561,80 -6 280,90 

Lager Not 9 68 638,00 71 975,00 

Förskottsbetald utgift  -------- 395,00 

Summa omsättningstillgångar 1   397 366,58  386 711,14

  

 

Omsättningstillgångar 2 

Aktieinnehav Not 10 583 844,00 583 844,00 

Ackumulerad värde reglering aktier   86 757,84 -222 138,12                     

Summa omsättningstillgångar 2  670 601,84  361 705,88 

 

Summa Tillgångar 1 067 968,42 748 417,02 

 

Eget kapital och Skulder  

 

Ingående eget kapital   738 542,42 1 040 820,70 

Årets resultat 321 294,40 -302 278,28 

Kortfristig skuld Not 11 8 131,60 9 874,60 

   

Summa eget kapital och skulder  1 067 968,42 748 417,02 

 

 

 

 

 

 

Not 1 Inköp almanackor till försäljning 

Not 2 Kostnad för Webbadress, www.slk.nu 

Not 3 SLK:s Monter beräknas att användas i 5 år. Utgifterna för monter är fördelad på 5 år. 

Avskrivningen blir då 6 280,90 kr/år. 

Not 4 Aktiernas kursvärdeförändring enligt uppgift från VPC per 31 december 2009 

Not 5 Fordringar medlemmar, obetalda annonser o PR-saker  

Not 6 Fordran från SKK för PRA-PRCD tester 

Not 7 Anskaffningsvärde inventarier (SLK:s monter) 2008 

Not 8 Ackumulerad avskrivning inventarier 12 561,80 kr Utgående verkligt värde för 

inventarier per 31.12.2009 är 18 842,70 kr 

Not 9 Lagret med medlemsartiklar är värderat enligt Lägsta värdets princip (LVP) till anskaffnings-

 värde. 

Not 10 Aktiernas ursprungliga värde var 583 844,00 kr vid bokslutet 30/4- 2005, vid övertagande 

av arv efter Ralf Hjort. Under tiden 30/4 2005 -30/4 2007 hade aktierna stigit med 

264 156 kr, under tiden 1/5 2007 – 31/12 2007 hade aktierna sjunkit med 124 983, 25 kr. 

Total värdeökning per 31/122007 blir då 139 172,75 kr.  

 Under tiden 1/1 2008 – 31/12 2008 har aktiernas värde sjunkit med 361 310,87 kr.  

 Aktieinnehavet per den 31/12 2008 är 361 705,88 kr. 

 Värdeökning under tiden 1/1 2009 – 31/12 2009 är 308 895,96 kr.  

 Aktieinnehavet per den 31/12 2009 är 670 601,84 kr. 

Not 11 Skulder till distrikten 10 kr/per medlem + förskottsinbetalningar från medlemmar 
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VERKSAMHETSPLAN SLK-CS 2011-2012 
 

Målsättning 

Centralstyrelsens målsättning med sin verksamhet är att fortsätta utveckla klubben till en 

attraktiv förening för ägare av attraktiva hundar. 

 

Klubbens medlemsantal har ökat kraftigt sedan år 2000 till att nästan omfatta 1 400 

medlemmar. Det är en glädjande utveckling som ger ökade intäkter i form av 

medlemsavgifter. Det ger ekonomiskt utrymme att utveckla klubben men ställer också krav på 

SLK:s verksamhet. En verksamhet som i dag håller god kvalitet men som givetvis kan 

förbättras. 

 

För att på sikt nå den ovanstående målsättningen bör resurser, både personella och 

ekonomiska, satsas på att utveckla några kärnområden. De områden som är prioriterade under 

de kommande åren är: 

 

Medlemsnytta 

Förbättra medlemsnyttan för oss redan befintliga medlemmar men också att skapa en attraktiv 

förening som kan locka nya medlemmar. Det kan ske genom förbättrad kommunikation 

genom att fortsätta att utveckla tidningen Lapphunden, vidareutveckla hemsidan med nya 

funktioner och genom elektroniska nyhetsbrev. Utöver detta kommer centralstyrelsen att 

uppmuntra distrikten att arrangera medlemsträffar och andra aktiviteter på olika orter i landet.  

 

Den enskilda medlemmen ska känna att ett medlemskap i SLK är väl motiverat. 

 

Rasutveckling 

Grunden i vår verksamhet är givetvis våra raser. SLK-CS har utvecklat de tidigare 

avelskommittéerna till en samordnad rasutvecklingskommitté, RUK. Den har ett uppdrag och 

ett helhetsperspektiv som syftar till hållbar utveckling för våra raser. Det är viktigt att det 

arbete som utförs i RUK sker i samförstånd med uppfödare och hundägare.  

 

Vår ambition är att uppfödare och hundägare ska inbjudas till rassymposium 2011 för att där 

diskutera vår raser och dess framtid. Målsättningen är att det är ett återkommande inslag i 

klubbens verksamhet.  

 

Målsättningen är att våra raser ska vara attraktiva även i framtiden. 

 

Kommunikation 

Kommunikationen inom klubben bör förbättras. Målsättningen är att hålla kvartalsvisa möten 

där representanter för centralstyrelse, kommittéer och distrikt kan utbyta erfarenheter och 

information om den pågående verksamheten och kommande aktiviteter. Förutsättningar för att 

införa ett elektroniskt nyhetsbrev kommer också att diskuteras. 

 

Uppdragsbeskrivningar ska formuleras för samtliga kommittéer och uppdrag inom 

centralstyrelsen. Uppdragen ska därefter publiceras på hemsidan och i Lapphunden för att öka 

förståelsen för klubbens verksamhet. 

 

En stort ansvar vilar på PR-kommitténs axlar. Genom ett ökat ekonomiskt utrymme för 

marknadsföring och information om våra raser är förhoppningen att fler väljer att köpa någon 

av våra raser i framtiden. Kommittén kommer att tilldelas ökade resurser för att uppdatera 

utbudet av profilprodukter och informationsmaterial.  
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Utbildning 

För att bedriva en verksamhet av god kvalitet behövs välutbildade personer inom respektive 

område. Centralstyrelsen har sedan tidigare erbjudit distrikten att utbilda ringsekreterare och 

utbildningsansvariga. Avelskommittéerna har gått kurser inom sitt område och dessa 

utbildningar kommer fortlöpande att erbjudas. Utbildningar inom föreningsteknik är också av 

stor vikt. Utbildning fungerar både som kompetensutveckling och som belöning för insatser 

inom klubben område. De utbildningar som erbjuds är också av sådant slag att de kommer 

klubben tillgodo i den dagliga verksamheten.  

 

Ungdomsverksamhet 

Våra rasers framtid ligger till stor del i händerna på de ungdomar som engagerar sig i dessa. 

Ungdomsverksamheten är därför prioriterad och ungdomskommittén kommer att få ökade 

resurser för att bedriva sin verksamhet. Förhoppningen är att kunna inbjuda till någon form av 

ungdomsläger under 2010 och att detta kommer att vara ett bestående inslag i klubbens 

verksamhet. Det förs också diskussioner om att inrätta ett stipendium som kan sökas av 

ungdomar inom SLK. SLK/CS ska analysera förutsättningar för ett sådant stipendium och 

föreslå eventuella statuter. 

   

Förhoppningen är att förbättringar inom ovanstående områden leder till ett ökat engagemang 

bland våra medlemmar. Det ska vara kul, utmanande och utvecklande att delta i klubbens 

aktiviteter. Man ska också känna att de insatser man gör för klubben uppskattas och att arbetet 

kommer våra raser till del.  

 

På sikt är målet att medlemsantalet ökar ytterligare. Ett steg på vägen för att nå det målet är att 

öka antalet födda och registrerade valpar av våra raser och att informera omvärlden om våra 

raser. I dagsläget är det knappt 30 % av ägarna till våra raser som är medlemmar i SLK. En 

målsättning bör vara att öka andelen medlemmar till 50 %. Den enda vägen att nå dit är att 

öka medlemsnyttan. Vi ska med andra ord vara en attraktiv förening för ägare av attraktiva 

hundar. 
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INTÄKTER 
Budget 
2009 

Utfall 2009-12-
31 

Utfall av 
budget 
2009 

Budget  
2010 

Budget 
2011 Not. 

Medlemsavgifter 215 000  202 850  94 % 215 000  220 000   

Försäljning PR-material 20 000  9 835  49 % 20 000  20 000   

Årsbok 12 000  15 920  133 % 12 000  14 000   

Annonser Lapphunden 13 000  6 870  53 % 13 000  10 000   

Annonser SLK:s hemsida 20 000  18 050  90 % 20 000  20 000   

Rassymposium 10 000  12 600  126 % 0  15 000   

Övriga intäkter 20 000  20 030  100 % 20 000  20 000  1. 

Summa intäkter 310 000  286 155  92 % 300 000  319 000    

       

KOSTNADER             

PR       

PR-material 15 000  5 337  36 % 10 000  10 000   

Avskrivning Monter 0  6 281   6 281  6 281  2. 

Hemsidan 1 000  2 256  226 % 1 000  2 500   

PR-kommittén, drift 2 000  3 398  170 % 2 000  3 500   

Övrig PR 10 000  9 057  91 % 10 000  10 000   

Annonser HS 17 000  6 250  37 % 9 000  7 000  3. 

 45 000  32 579  72 % 38 281  39 281   

Lapphunden       

Lapphunden, produktion 100 000  88 875  89 % 100 000  100 000   

Lapphunden, porto 39 000  33 322  85 % 38 000  60 000   

Tidningskommittén, drift 2 000  300  15 % 5 000  5 000    

 141 000  122 497  87 % 143 000  165 000   

Rasutveckling       

Årsbok 15 000  12 998  87 % 15 000  15 000   

Rasutvecklingskommitté, drift 5 000  4 297  86 % 5 000  5 000   

AK-Svensk, drift 4 000  920  23 % 4 000  4 000   

AK-Finsk, drift 4 000  0  0 % 4 000  4 000   

AK-Lapsk, drift 4 000  350  9 % 4 000  4 000   

Prcd-PRA projektet 10 000  32 685  327 % 10 000  10 000  4. 

Rassymposium 30 000  34 218  114 % 0  35 000  5.  

 72 000  85 468  119 % 42 000  77 000   

Centralstyrelsen       

Resor 10 000  5 975  60 % 10 000  10 000   

RS o CS utgifter 5 000  3 988  80 % 5 000  5 000   

RS-hederspriser 0  4 885    6 000  6 000  6. 

Distriktsbidrag 10 000  8 130  81 % 10 000  10 000   

Kontorsmaterial 3 000  3 377  113 % 3 000  3 500   

Porto 1 500  336  22 % 1 500  1 500  7. 

Utbildningsstöd 10 000  5 200  52 % 10 000  10 000  8. 

Övriga utgifter 5 000  3 169  63 % 3 000  3 500   

Programvara, licenser 10 000  8 411  84 % 5 000  5 000  9. 

 54 500  43 471  80 % 53 500  54 500   

Tävlingskommittén, drift 1 000  0  0 % 1 000  1 000   

Ungdomskommittén, drift 10 000  0  0 % 10 000  10 000  10. 

Summa kostnader 323 500  284 015  

 

287 781  346 781    88 % 

Kapitalförändring -13 500  2 140  -16 % 12 219  -27 781  11. 
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Noter:  

1 Gåvor, utlandsbetalningar och förseningsavgifter 
 

2 Avskrivning för rasmonter, 5 år 
 

3 Kostnad för julannons i Hundsport 2009 ej bokförd 2009 
 

4 2010 avslutas större delen av det samarbetsprojekt mellan SKK och SLK som rör 
prcd-PRA hos svensk lapphund. Kostnaden kommer därför att minska under 2010 
jämfört med tidigare år. 
 

5 Planering inför ett rassymposium 2011 pågår. 
 

6 Hederspriser för SLK:s tävlingar som delas ut vid RS.  Har tidigare inte 
särredovisats. 
 

7 Centralstyrelsens ambition är att utnyttja elektronisk kommunikation i större 
utsträckning än vad som tidigare skett. 
 

8 Utbildning är ett prioriterat område där kostnader för bland annat utbildning av 
ringsekreterare och utställningsansvariga förväntas uppstå under 2011. 
 

9 Licenskostnad för utställningsadministrationsprogrammet katalog för PC och 
ekonomisystem 
 

10 Ungdomskommittén är en prioriterad verksamhet under uppbyggnad. 
 

11 Budgeten underbalanserad för att låta föreningens kapital utnyttjas i 
verksamheten. Avsikten är att stärka ungdomsverksamhet, medlemstidningen och 
rasutveckling som är prioriterade områden. 

 



 
 
Valberedningen för Svenska lapphundklubben 2010 
 
 Valberedning 

Cattlin Marques  
Benny Franzén  
Anette Johansson 
 

Nedan följer valberedningens förslag: 

 

Namn Post  Valberedninge
ns förslag 

Ambjörn Lindqvist Ordförande avgår vakant 

    

Johan Haglund Ledamot 1 år kvar  

Stefan Johansson Ledamot 1 år kvar  

Ida Svanberg Ledamot Nyval 2 år Maud Holtz 

Devall 

Stig Berndtsson Ledamot omval Stig Berndtsson 

Ingegerd Sörensson Ledamot Nyval 2 år Mats Larsson 

    

Bengt-Ove Bergqvist Suppleant 1 år kvar  

Maud Holtz Devall Suppleant fyllnadsval Anna Ziegler 

Ulrika Skoog Suppleant Nyval Ulrika Isaksson 

Ulf Zetterström Suppleant Omval Ulf Zetterström 

    

Revisorer    
Anna Greta Hedenskog Revisor omval Anna Greta 

Hedenskog 

Lena Maria Hjort Revisor omval Lena Maria Hjort 

    

Revisorssuppleant    
Lars Svensson Rev.suppleant nyval Åke Thor 

Claes Wallin Rev.suppleant omval Claes Wallin 

    

Valberedning    
Anette Johansson Sam.kallande avgår vakant 

Benny Franzén  avgår vakant 

Cattlin Marques  omval Cattlin Marques 

    



Cattlin Marques  Benny Franzén Anette Johansson 

 



Motioner till SLK:s Riksstämma 19 juni 2010. 

Motion 1 

Centralstyrelsen står för riksstämman. 

Bakgrund: 

Intresset för riksstämman har avtagit med åren på grund av kostnader, avstånd och 
kanske även bristande intresse från medlemmarna. För Svenska lapphundklubbens 
överlevnad och utveckling måste riksstämman och uppfödarmötena stå i fokus.  

Därför föreslås: 

- Att riksstämman läggs mitt i Sverige och CS står som arrangör för detta med hjälp av 
AK. 

- Riksstämman anordnas en återkommande helg varje år, t.ex. Kristi himmelfärdshelgen, 
när folk har längre ledighet. (behöver mindre semester). 

- Platsen för riksstämman kan variera med en liten radie runt om. 

- Om inte utställningar kan genomföras av distrikten på grund av indelningen 
geografiskt, utesluts utställningen 

- Lapphunds-SM arrangeras 

- Mer tid ägnas till uppfödarmöten och socialt umgänge med hundägarna. 

- Föredrag av olika slag m.m. Det finns mycket att jobba med som är bra för våra raser 

/Anita Hedman 

 

Motion 2 

Inbetalningskort för medlemsavgift 

 Inbetalningskort för medlemsavgift skickas sedan en tid tillbaka inte ut till medlemmar, 
utan meningen är att man själv skall hålla reda på när ens medlemskap ”går ut”. Då vi 
noterat att detta inte fungerar, och många uttryckt önskemål om att få inbetalningskort 
tillsänt, så föreslår vi: 

Att CS ber kassören eller annan berörd person om att införa utskick av inbetalningskort 
till medlemmar. 

Vår övertygelse är att den extra kostnad detta medför, täcks av att färre medlemmar går 
ur klubben pga av glömska. 

 

/SLK mellansvenskas styrelse. 

 



Motion3 

Förankring av våra rasers avelsstrategier. 

Bakgrund 

Svenska lapphundklubben har rasansvar för finsk lapphund, lapsk vallhund och svensk 
lapphund. Det innebär att SLK ska främja avel av mentalt och fysiskt sunda, 
bruksmässigt, och exteriört fullgoda rasrena hundar.  

Detta arbete initieras genom att utarbeta, följa upp och revidera den rasspecifika 
avelsstrategi (RAS) som finns för respektive hundras. Det är av väsentlig vikt att det 
slutgiltiga dokumentet har utarbetats i samarbete med, och har stöd av de aktiva 
uppfödarna på respektive ras. Det är också mycket viktigt att man har ett långsiktigt 
förhållningssätt till våra rasers utveckling. Utgångspunkten måste också vara att de 
strategier som fastställs i RAS har förankring i vetenskaplig fakta. 

För att säkerställa att de avelsstrategier som fastställs i RAS samt att de hälsoprogram 
våra raser omfattas av har stark förankring bland de aktiva uppfödarna samt inte riskerar 
att utarma den genetiska variationen i rasen föreslås att SLK/RS fastställer en modell för 
hur detta arbete ska genomföras. Förslaget omfattar både rasspecifika avelsstrategier 
och hälsoprogram. 

Förslag till beslut 

Rasspecifik avelsstrategi 

Den rasspecifika avelsstrategin bör för varje hundras revideras vart femte år. 
Rasutvecklingsansvarig eller motsvarande funktion för respektive hundras utarbetar ett 
förslag till revidering av de befintliga rasspecifika avelsstrategierna. Förslaget 
presenteras i någon form för de aktiva uppfödarna. Det kan ske genom e-post, via 
hemsidan eller via uppfödarmöten. Synpunkter på förslaget inhämtas och dokumenteras. 
Eventuella förändringar i förslaget i enlighet med de synpunkter som uppfödarna lämnat 
kan göras. Förslaget till reviderad RAS med dokumenterade synpunkter från uppfödarna 
ställs därefter till SLK/CS för yttrande. Därefter beslutas i ärendet vid nästkommande 
riksstämma. 

Hälsoprogram 

Endast i undantagsfall ska hälsoprogram införas. Det finns stor risk att ensidig fokus på 
defekter får till följd en utarmning av den genetiska variationen. De fall där det kan vara 
lämpligt att införa eller förändra ett hälsoprogram ska rasutvecklingsansvarig eller 
motsvarande funktion för respektive hundras utarbetar ett förslag hälsoprogram. 
Förslaget presenteras i någon form för de aktiva uppfödarna. Det kan ske genom e-post, 
via hemsidan eller via uppfödarmöten. Synpunkter på förslaget inhämtas och 
dokumenteras. Eventuella förändringar i förslaget i enlighet med de synpunkter som 
uppfödarna lämnat kan göras. Förslaget till hälsoprogram med dokumenterade 
synpunkter från uppfödarna ställs därefter till SLK/CS för yttrande. Därefter beslutas i 
ärendet vid nästkommande riksstämma. 

/ SLK CS 

 



Motion 4 

Revidering av SLK:s SE UCH-regler 

De nya nationella särbestämmelserna erbjuder nya möjligheter att utforma 
bestämmelserna för nationella championat i Sverige i och med införandet av NKU-
reglerna. De nya reglerna innebär att klubbar kan införa att minst ett 
championatsgrundande certifikat/CK ska delas ut på någon av specialklubbens officiella 
utställningar. 
 
Centralstyrelsen föreslår att Riksstämman tar ställning till om SLK ska införa att, för att 
hund ska bli SE UCH, minst ett championatsgrundande certifikat/CK ska delas ut på 
någon av SLK:s officiella utställningar. 
 
/ SLK CS 

 

Motion 5 

Minskande av antalet utställningar från 6 till 4 i SLK:s tävling om Årets 
Hane/Tik 

På Riksstämman i Furuvik 2009 togs beslut att öka antalet räknade utställningar i 
tävlingen Årets Hane/Årets Tik till hela 6 st. Då detta kan ge en mindre rättvis tävling 
med tanke på de i landet med väldigt lång resväg till merparten av årets utställningar, 
samt att t.ex avelstikar riskerar att helt vara utan chans att tävla i Årets tik (uttalande av 
Avelskommittén FLH) föreslår vi 

Att antalet räknade utställningar för Årets Hane/Tik minskas till 4 st, samt att minst en 
(1) av dessa skall vara en SLK-utställning. 

/Styrelsen Mellansvenska gnm Mikael Köpman, Pia Juhlin och Anneli Lindh 

 

Motion 6 

Resultaträkning Årets Utställningshund 

Förslag till ändring av antalet utställningar som ingå i beräkningen av Årets 
Utställningshund. Vi föreslår att 4 stycken utställningsresultat, varav 2 stycken resultat 
från SLK:s utställningar, ska ligga till grund för beräkningen. 

Motivering: vi tycker att alla SLK:s medlemmar ska kunna tävla om Årets 
Utställningshund på mer rättvisa villkor. 

Vi hoppas även att förslaget ska leda till att distrikten strävar efter att främja rasernas 
utveckling genom att i största möjliga mån anlita domare med stor raskännedom. På så 
sätt höjs även statusen på våra rasutställningar. 

/Över Norra Distriktet 

 

 



Motion 7 

Resultaträkning Årets Utställningshund 

Förslag till ändring av antalet utställningar som ingå i beräkningen av Årets 
Utställningshund. Vi föreslår att 4 stycken utställningsresultat ska ligga till 
grund för beräkningen. 

Motivering: Vi tycker att alla SLK:s medlemmar ska kunna tävla om Årets 
Utställningshund på mer rättvisa villkor. Det skiljer oerhört mycket hur många 
utställningar som arrangeras i vårt avlånga land. I en jämförelse för att påvisa detta har 
vi har delat av Sverige vid Dalälven. Det arrangeras år 2010 28st SKK-utställningar söder 
om Dalälven och endast 10st norr om Dalälven. Då ska man komma ihåg att från Avesta, 
som ligger precis vid Dalälven och som här har inräknats som en ”nordlig utställning”, så 
är det 130 mil till vår övre landsgräns Riksgränsen medan det från Avesta och nedåt, till 
Smygehuk, är det endast 70 mil.  

Det är även stora skillnader på när under året det finns utställningar. I norr finns det 
endast SKK-utställningar under 6 månader, från maj till oktober, medan det i syd finns 
det utställningar under tio månader och att dessa även är fördelade över hela året. 

 

När det gäller våra egna SLK-utställningar så är skillnaden inte lika markant, även om 
det finns en liten övervikt med fler utställningar söderut. 

 

/Styrelsen distrikt NN 

 



Motion 8 

TÄVLINGSREGLER FÖR TÄVLINGEN OM ÅRETS HANE O TIK INOM SVENSKA 
LAPPHUNDKLUBBEN 

Centralstyrelsen föreslår att även poäng från FCI-utställningar ska få räknas in i 
tävlingen om ”Årets Hund”. Centralstyrelsen har även tagit fram ett 
poängberäkningssystem för FCI-utställningar. Då reglerna för FCI-utställningar skiljer sig 
från SKKs regler kan inte samma poängberäkningssystem tillämpas (det var detta som 
vållade problemet med WDS i Stockholm 2008 och som gjorde att denna tävling måste 
styrkas från SLKs tävlingar).  

Tanken bakom FCI-förslaget är att om en ÖKL, CHKL eller VetKL hund blir BIR så får den 
hunden lika många poäng som vid "vanlig" poängberäkning. Certpoängen tillkommer för 
att utjämna för ev. cert i JunKL eller UKL. 

Poängnyckel FCI-regler 

Plac. Junkk   Ukk      Ökk/Vetkk/Chkk 

1. 15 15 21 

2. 14 14 20 

3. 13 13 19 

4. 12 12 18 

Tilläggspoäng 

CK  2p 

BIR  2p 

Cert  2p 

Cacib  2p 

 

Antal deltagare 

2 – 3  1p 

4 – 5 2p 

6 – 7 3p 

8 - 9 4p  

10-12 5p  

13 – 15 6p 

16 – 18 7p 

19 – 21 8p 

22 – 24 9p 

25 - 10p 



Motion 9 

Motion till RS 2010 från SLK-CS angående SLK:s vandringspriser 

Centralstyrelsen förslår till 2010 års Riksstämma att alla vandringspriser utom 
Lapphundsringens slopas fr.o.m. 2010. Bakgrunden är att medlemmar, som innehaft pris 
inte ser till att det kommer tillbaka, så att nästa vinnare kan få det.  Flera medlemmar, 
som vunnit priser har klagat över att de inte fått detta/dessa vare sig vid RS eller sig 
tillsänt. 

Priser ska hämtas vid RS alternativt sändes på begäran på mottagarens bekostnad. 

Om Riksstämman bifaller motionen tillfaller nuvarande vandringspris den hund som 
erövrat flest inteckningar, eller vid lika många inteckningar, den hund som erövrat det 
senast. 

/SLK CS 

 

Motion10 

MH samarbetsavtal med SBK  

Bilaga till Motion: Bestämmelser för mentalbeskrivning, 2010-01-01 

Vi föreslår att SLK upprättar ett samarbetsavtal med SBK när det gäller 
mentalbeskrivningar, MH, och att CS får mandat att arbeta fram och ingå ett 
samarbetsavtal med SBK. 

Ett samarbetsavtal med SBK innebär att: 

Vi själva kan arrangera MH med rätt att själva prioritera anmälda hundar. 
 Se bilaga: Bestämmelser för mentalbeskrivning pkt 13.b Prioritering anmälda hundar. 

Vi måste utbilda egna figuranter, som även måste vara tillgängliga för SBK. 

Vi måste kunna arrangera MH i större delen av landet. 

För att uppfylla de krav som SBK ställer för ett samarbetsavtal föreslår vi: 

- Att CS utbildar 2 stycken figuranter (A eller B?) per distrikt och år.  
Utbildning till B-figurant innebär kurserna M1 och M2, 6 timmar samt 1 helg. 
Utbildningarna utförs av SBK´s lokalklubbar till en kostnad av ca 350-500 kr.  

- Att de som utbildas ska åtaga sig att medverka i 2 stycken MH/år i sitt distrikt 
under 2 år, med möjlighet att få fortsätta till högre figurant, A-figurant. 

Motivering: Ett samarbetsavtal underlättar för distriktens medlemmar att kunna 
genomföra MH med sina hundar.  
Se bilaga: Bestämmelser för mentalbeskrivning pkt 13.a Prioritering anmälda hundar. 

Utbildning av egna figuranter är ett krav från SBK men bidrar även till en mindre kostnad 
för distrikten vid arrangemang av MH. 



Fler genomförda MH:n främjar rasernas utveckling och är ett kraftfullt verktyg för 
framtida avel. 

/Övre Norra Distriktet 

 

 

Motion 11 

Inför samarbetsavtal mellan SBK och SLK gällande MH ! 

I avsikt att främja och underlätta för SLK-medlemmar att deltaga i MH med sina hundar, 
föreslår undertecknad 

Att SLK centralt kontaktar Svenska Brukshundklubben i avsikt att teckna samarbetsavtal 
för MH-tester. 

/Anneli Lindh 

 

 

Motion 12 

Förslag till poängberäkning av BARGIPRISET   

Gällande från 2011-01-01 med årlig revidering av tävlingskommittén eller annan av 
SLK/CS utsedd person. 

BARGI  
Resultat beräknas på dels poäng som följer med år från år, dels på 6 tävlingsresultat och 
ett utställningsresultat per år. 

Poäng som följer med år från år är: 

Genomförd Mentalbeskrivning/MH  15 poäng 

Lydnadschampion   75 poäng 

Lydnadsdiplom   20 poäng 

Viltspårchampion   50 poäng 

Agility hoppchampion   75 poäng 

Agilitychampion   75 poäng 

Freestylechampion   75 poäng 

Championat i bruksgren   90 poäng 

Vallhundschampionat   75 poäng 

Godkänt vallhundsprov   50 poäng 



Tjänstehund    90 poäng 

Ovanstående meriter räknas varje år 

Nedanstående meriter räknas varje tävlingsår. 6 stycken tävlingar (för tjänstehund 
räknas funktionskontroll som tävling) i ovanstående grenar eller BSL och BS, 1 gren eller 
flera räknas ihop enligt nedan. Ett resultat från utställning skall läggas till . 

Varje start ger 5 deltagarpoäng. I agility får man 5 poäng per tävlingsdag oavsett antal 
lopp.  

 

Räknas som följer: 

Lydnad 

KLASS 1: 1:a pris ger 15 poäng 2:a pris ger 10 p 

KLASS 2: 1:a pris ger 20 poäng 2:a pris ger 15 p 

KLASS 3: 1:a pris ger 30 poäng 2:a pris ger 20 poäng 

KLASS ELIT: 1:a pris ger 40 poäng 2:a pris ger 30 poäng 

Bruks 

Appell: Uppflytt ger 25 poäng Godkänd 15 p 

Lägre: Uppflytt 35 GK 20 

Högre: Uppflytt 45 GK 30 

Elit: CERT 60 Certpoäng 50 Godkänd 40 poäng 

 

AGILITYKLASS OCH HOPPKLASS 

 KLASS 1: Pinne 15 , 0 fel 5 sammanlagt  20 

 KLASS 2: Pinne 20 , 0 fel 10 sammanlagt 30 

 KLASS 3: Pinne 30  0 fel 10 sammanlagt 40  

 

VILTSPÅR: 

Godkänd anlagsklass 15 poäng 

Öppen klass 1:a pris 20  2:a pris 15 poäng  Hp 5 poäng 

FREESTYLE 

Klass 1  uppflytt 15 poäng 



Klass 2  Uppflytt 25 poäng 

Klass 3  CERT 35 poäng (eller motsvarande) 

 

TJÄNSTEHUND: 

Godkänd funktionskontroll: 40 poäng 

IPO-R  godkänd  40 poäng 

 

BSL och BS   

V och SG   40 poäng 

G   20 poäng 

Utställning en gång per år är obligatoriskt.  

Ett resultat räknas: Deltagit med lägst 3e pris 5 poäng. Certifikatkvalitet 10 poäng. 
Deltagande i prestationsklass på SLK-utställning ger ytterligare 10 poäng. 

 

Sammanfattning.  

Baseras dels på poäng som medföljer varje år, dels på lägst 3 högst 6 tävlingar + ett 
utställningsresultat per år. 

En lista presenteras varje år på samtliga tävlande i Bargipriset. De tre främsta erhåller 
pris. Resultaten skall vara inskickade till SLK 31 januari varje år. 

 

Årsmötet föreslås besluta  

att poängberäkning av BARGIPRISET görs utifrån ovanstående förslag. 

Att ovanstående förslag skall gälla från 2011-01-01 med årlig revidering av 
tävlingskommittén eller annan av SLK/CS utsedd person. 

 

Med vänlig hälsning Anette Lundgren  

Kållered 2010-02-12 


