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Svenska Lapphundklubben        

Protokoll telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens Centralstyrelse måndag 14 oktober 

2013. 

Närvarande ledamöter: 

Teresa Lejenäs (mötesordförande), Johan Haglund (mötessekreterare), Ingela Carlén, Stefan 

Johansson 

Närvarande suppleanter: Johanna Björk (ersättare för Mats Larsson), Ida Svanberg 

Anmält förhinder: Mats Larsson, Monika Tunviken 

. 

13-§100 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

13-§101 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes. 

 

 

13-§102 Val av justerare 

Ingela Carlén utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  

 

 

13-§103 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från CS mötet 20130925 lades till handlingarna. 

 

 

13-§104 Beslutsuppföljning 

Centralstyrelsen beslöt att kontinuerligt följa upp tidigare beslut till dess är avslutade 

 Arbetsbeskrivning kommittéerna.  

 Standardbeskrivning Svensk lapphund.  

 Medlemsinformation.  

 

13-§105 Ordförande informerar 

 Teresa Lejenäs och Mats Larsson deltog i Kennelfullmäktige. 
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13-§106 Organisation 

a) Stefan Johansson utsågs till vice ordförande efter Marie Andersson, som av personliga skäl 

lämnat sina uppdrag i SLK. Centralstyrelsen tackar Marie för hennes insatser. 

 

b) Teresa Lejenäs utsågs till valp/omplaceringsombud för Finsk lapphund 

 

 

13-§107 Ekonomi 

Punkten utgick då kassören inte var närvarande. 

 

13-§108 Kommittéer 

a) RUK 

a1) Nästa RUK-möte hålls 21 oktober. 

a2) Centralstyrelsen beslöt att Årsboken i fortsättningen ska förhandbeställas till 

självkostnadspris + porto via annonsering i Lapphunden. 

 

b) AK – Svensk lapphund 

b1) Protokoll från AK mötena 20130905 och 20131001 finns på SLKs hemsida. Arbetet i AK 

löper på bra, och nästa projekt är uppdatering av standardbeskrivningen. 

b2) Centralstyrelsen beslöt att godkänna RAS, samt framförde sitt tack till de tidigare AK 

medlemmarna som bidragit till uppdateringen.  

b3) Ida Svanberg, Lapphundklubbens representant i gruppen, rapporterade från uppstartsmötet 

i arbetsgruppen för genetisk förstudie av sibiriska lapphundar. Experterna Sofia Malm, SKK, 

Tomas Bergström, Hundgruppen SLU och Peter Savolainen, KTH deltog. Catharina 

Ellerström leder gruppen och Malin Widlund som initierat projektet är ansvarig för kontakten 

med ryssarna som samlar in proverna. Initiala prover från 7 obesläktade hundar är 

överlämnade till forskarna och efter att dessa analyserats utvärderas om svabbprover ger 

tillräcklig mängd DNA och om DNA-t överlever resan från Sibirien. Under vintern insamlas 

fler prover från ett så stort antal obesläktade hundar som möjligt. Proverna kommer initialt 

analyseras avseende mitokondrie DNA och där jämföras mot de resultat Peter Savolainen 

forskat fram. Möjligheten att även utföra andra analyser diskuterades som analys av  y-

kromosom DNA via fädernet och vissa genetiska hälsotester, som prcd-PRA gentest, är också 

möjligt att utföra. Tomas B har tillgång till en hundbiobank med prover från drygt 8500 

hundar från 114 olika raser och 30 000 unika prover. Ur denna finns möjlighet att göra 

intressanta jämförelser mot DNA-t från de sibiriska hundarna. I samband med att 

slemhinneprov tas från hundarna tas även bilder och ett enkelt formulär fylls i avseende 

hundens identitet, hälsa och mentalitet samt funktionalitet som renvallare. Gruppen betonade 

att sådana här projekt tar tid och att de första resultaten kan dröja uppemot ett år och tydliga 

svar kan vi få vänta några år på. 
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c) AK – Finsk lapphund 

c1) Arbetsuppgifter har fördelats mellan medlemmarna i AK. Hälsoenkäten skickas ut under 

närmaste veckorna. AK kommer att ha månatliga möten och skicka ut månadsbrev till 

uppfödarna. 

c2) Slutversion av RAS med SKKs kommentarer inlagda är på gång. 

 

d) AK – Lapsk vallhund 
d1) Inget att rapportera. 

 

e) Tävlingskommittén 

e1) Ingen person har anmält intresse för att ta hand om TK. 

 

 

f) Utställningskommittén 

f1) Frågan om lagring av gamla kritiker bordlades till nästa möte. 

 

 

g) PR-kommittén 

g1) Jenny Persson har lämnat kommittén p.g.a. tidsbrist. Johan Haglund fick i uppdrag att 

kontakta kandidater till PR-kommittén. Till ny kontaktperson från CS utsågs Ingela Carlén. 

 

g2) SLK kommer eventuellet att kunna ha dubbelmonter på Rastorget på Stockholms 

Hundmässa i december. Policydokument hur de som bemannar montern ska svara på frågor 

om de olika raserna kommer att arbetas fram. 

 

 

h) PR-kommittén Svensk Lapphund 
CS beslutade att godkänna arbetsbeskrivningen för kommittén med en lite ändring så att 

rapportering sker direkt till CS. Johan Haglund utsågs till ny kontaktperson från CS. 

 

 

i) Ungdomskommittén 
Inget att rapportera. 

 

 

j) Webbkommittén 

Centralstyrelsen diskuterade olika förslag på hur hemsidan kan hanteras i framtiden. 

Diskussionen fortsätter vid nästa möte.  

 

 

k) Redaktionen 
Manusstopp för kommande nummer av Lapphunden var 20131014. Redaktionen efterlyser 

mer material från distrikten kommittéerna och medlemmarna. 
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13-§109 Inkomna skrivelser 

a) Inbjudan till Temautbildning Genetisk variation diskuteras på kommande RUK möte. 

b) Skrivelse om funktionärer/arrangörer diskuteras på kommande RUK möte. 

c) Information om hundutbildningar i regi av Studiefrämjandet har sänts till distrikt och 

kommittéer. 

d) Centralstyrelsen tog del av informationen att Kroppsvallarna planerar att bli 

verksamhetsklubb inom SKK. 

e) Centralstyrelsen tog del av information om utbildning av handledare för utbildning av 

ringsekreterare. 

f) Centralstyrelsen tog del av informationen att SKK CS har beslutat att införa 

utställningsförbud för kastrerade hanhundar från 1 januari 2017. 

g) Centralstyrelsen tog del av informationen om ny avelsbok från SKK att använda i 

utbildningar i genetik. 

 

13-§110 Övriga ärenden  

a) Uppdraget till Mats Larsson att undersöka kostnader för hyra kvarstår. 

b) Teresa Lejenäs, Mats Larsson och Johan Haglund fick i uppdrag att utreda eventuell 

jubileumssammankomst i samband med Stockholms Hundmässa. 

c) Ledamöter och suppleanter i Centralstyrelsen uppmanas att i god tid meddela om de inte 

kan delta i kommande möte, samt att i förefintliga fall lämna rapport på givna uppdrag. 

 

13-§111 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. 

 

13-§112 Nästa möte 
Kommande möten är onsdag 13 november kl. 19.30. Möte planeras i samband med 

Stockholmsutställningen 7 december. 

 

 

13-§ 113 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

Teresa Lejenäs  Ingela Carlén 

Ordförande                                                 Ledamot 

 


