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Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens Centralstyrelse  

onsdagen den 9 januari 2013. 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Ulf Zetterström, ordförande, Bengt-Ove Bergquist, Johan Haglund, sekreterare,  

Stefan Johansson 

Suppleanter: 

Ingela Carlén, Monika Tunviken 

Anmält förhinder: 

Ulrika Isaksson, Mats Larsson, Sandra Persson 

 

13-§001 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

13-§002 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes. 

 

 

13-§003 Val av justerare 

Stefan Johansson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  

 

 

13-§004 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades därefter till handlingarna. 

 

 

13-§005 Beslutsuppföljning 

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

 Arbetsbeskrivning PR 

 Standardbeskrivning Svensk lapphund 

 Medlemsinformation 

 Fond ungdomsverksamhet 

 Vakans valberedningen 

 

 

13-§006 Ordförande informerar 
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13-§007 Ekonomi 

a) Ekonomirapport 
Saknades då kassören inte deltog i mötet. 

 

b) Medlemsantal 2012 

Antalet medlemmar 20121231 var enligt medlemsregistret på SLKs hemsida: 

 

   Fullbet. Familj. Tot. 

ÖN 168 16 184 

NN 106 9 115 

ÖS 262 29 291 

MSV 250 31 281 

SÖ 147 8 155 

VÄ 183 18 201 

    

Utrikes   80 

   1307 

 

Detta är en liten uppgång från 2011 då klubben hade 1286 medlemmar enligt samma register. 

Definitivt antal föreligger till nästa möte. 

 

13-§008 Kommittéer 

a) RUK 

Protokoll från RUK-mötet 20121205 finns på SLKs hemsida http://www.slk.nu/?p=164. 

Rassymposiet på temat hundar i arbete blir preliminärt 2-4 augusti i Mora. Möjligheten att  

filma vissa delar av mötet ska undersökas. 

Registringssiffrorna för våra raser 2012 var (2011 års siffror inom parentes): Finsk lapphund 

697 (548) +27,2%, Lapsk vallhund 71 (65) + 26,8%, Svenska lapphund 78 (65) + 20,0%. 

Finsk lapphund hamnade på 18 plats i statistiken över de största raserna. Under 2013 

noterades 43 importer av Finsk lapphund. 

b) AK – Svensk lapphund 

 Arbetet i AK SLH kommer att inriktas på RAS.  

 Ett möte med hundägare planeras för att öka sammanhållningen bland uppfödare och 

ägare. 

 Centralstyrelsen beslutade att sända den av AK tillstyrkta dispensansökan för 

användande av en affekterad hane till en PRCD fri tik till SKK/AK. 

 

 

 

http://www.slk.nu/?p=164
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c) AK – Finsk lapphund 

Finska kennelklubbens fullmäktige har godkänt den reviderade rasstandarden för Finsk 

lapphund. FCI har ännu inte verifierat ändringarna. Finsk lapphund - finska och engelska: 

http://www.lappalaiskoirat.fi/puskis/download/file.php?id=407. 

 

d) AK – Lapsk vallhund 

Finska kennelklubbens fullmäktige har godkänt den reviderade rasstandarden för Lapsk 

vallhund. FCI har ännu inte verifierat ändringarna. Lapsk vallhund - också på finska och 

engelska: http://www.lappalaiskoirat.fi/puskis/download/file.php?id=406. 

 

e) Tävlingskommittén 

Januari månads tävlingsekipage finna på SLKs hemsida 

http://www.slk.nu/userfiles/19//Månadens%20Januari%20%20tävlingsekipage-13.pdf.  

 

f) Utställningskommittén 
Bengt-Ove Bergquist fick i uppdrag att kontrollera datum för ansökan om utställningar 2014 

med berört distrikt. 

 

g) PR-kommittén 

Centralstyrelsen framförde sin uppskattning över rasmontrarna vid utställningarna i 

Stockholm i december och Göteborg i januari. 

Centralstyrelsen beslöt att tillstyrka förslaget att ha klubbens e-postadress och jubileumslogga 

i rasklubbsrutan i Hundsport. 

 

h) Ungdomskommittén 
Uppdraget att ta fram förslag till fond för ungdomsverksamheten kvarstår. 

 

i) Webbkommittén 
Centralstyrelsen stödjer yttringar från medlemmar för utvecklingen av webbsidan. 

Diskussioner i ämnet kommer att föras vid kommande lämpliga tillfällen. 

Centralstyrelsen diskuterade hur webbsidan bättre kan spegla klubbens ansvar för rasen 

Svensk lapphund utan att för den skull förringa övriga raser. 

 

j) Redaktionen 
Centralstyrelsen uttryckte sin uppskattning över redaktionens arbete och att tidsplanerna för 

utgivningen har hållits. 

 

 

13-§009 Inkomna skrivelser 

a) Protokoll SKK CS 5-2012 

§128 Protokoll SKK/AK nr 4-2012: Svensk lapphund Britt-Marie Dornell redovisade 

Svenska Lapphundsklubbens framtidsplan för svensk lapphund. Styrelsen har för avsikt att 

kalla till ett medlemsmöte för att presentera och förankra planen. Planen kan fungera som 

underlag för revidering av RAS. CS uttryckte att styrelsen gjort ett mycket bra arbete och att 

http://www.lappalaiskoirat.fi/puskis/download/file.php?id=407
http://www.lappalaiskoirat.fi/puskis/download/file.php?id=406
http://www.slk.nu/userfiles/19/Månadens%20Januari%20%20tävlingsekipage-13.pdf
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planen är en bra början på det fortsatta arbete som klubben har att utföra. CS anser dock att 

det fortfarande finns anledning till oro för rasens överlevnad.  

 

Parning av tik med flera hanhundar  
CS diskuterade ingående frågan om för- och nackdelar med AKs beslut men beslutade att 

fastställa AKs beslut att under en försöksperiod om tre år låta uppfödare ansöka om att få 

para en tik med flera hanar. 

 

b) Skrivelse från SKKs Tävlingsavdelning 
Skrivelsen som behandlar bl.a. bestyrelserapport från utställningar, obligatoriskt angivande av 

Certifierad utställningsarrangör i kataloger, domarersättningar m.m. sänds till distriken. 

 

c) Nytt supplement till Utställnings- och championatsreglerna  

Supplementet sänds till distrikten.http://www.skk.se/dokumentbanken/utstallnings-och-

chamoinatregler/. 

 

d) Kvalitetssäkring av exteriördomare 
Centralstyrelsen tog del av informationen som lades till handlingarna. 

 

e) Instruktioner obligatorisk mätning 
Centralstyrelsen tog del av informationen och konstaterade att obligatorisk mätning inte gäller 

lapphundsraserna. 

 

f) Deltagande vid metaltest/MT 
Centralstyrelsen tog del av informationen och konstaterade att lapphundsraserna får dela i 

MT. 

 

g) Nya stamboksavgifter 
De nya stamboksavgifterna har delgivits distrikten inför budgetarbetet. 

 

h) BPH 
Informationen delges RUK och AK-na. 

 

i) Nya domarauktorisationer 

Eva Liljekvist Borg har auktoriserats för Svensk lapphund, och Jens Myrman för Lapsk 

vallhund och Svensk lapphund. 

 

j) Nya regler för domarutbildning 

Centralstyrelsen tog del av informationen som lades till handlingarna. 

 

13-§010 Kommunikation/information nya medlemmar resp. uppfödare 

Uppdraget kvarstår. 

 

http://www.skk.se/dokumentbanken/utstallnings-och-chamoinatregler/
http://www.skk.se/dokumentbanken/utstallnings-och-chamoinatregler/
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13-§011 Jubileumsåret 2013 

Johan Haglund fick i uppdrag att kalla till nytt möte i kommittén. 

 

13§-012 Vakans valberedningen 

Kvarstår. 

 

13-§013 Övriga ärenden  

Sekreteraren föreslog ändring av protokollsformatet så att det blir mer lättskrivet och lättläst. 

SKK CSs protokoll tjänar som förebild. Centralstyrelsen tillstyrkte förslaget. 

 

13-§014 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-§015 Nästa möte 
Nästa möte är i samband med budgetmötet i Stockholm lördag 23 februari. Till mötet kallas 

ordinarie ledamöter samt, om ledamot inte kan närvara, suppleant enligt närhetsprincipen. 

 

 

13-§ 016 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

Ulf Zetterström            Stefan Johansson 

Ordförande Ledamot 

 


