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Svenska Lapphundklubben        

Protokoll telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens Centralstyrelse tisdag 17 juni 2013. 

Närvarande ledamöter: 

Teresa Lejenäs (mötesordförande), Johan Haglund (mötessekreterare), Marie Andersson, 

Ingela Carlén 

Närvarande suppleanter: Johanna Björk, Ida Svanberg, Monika Tunviken 

Anmält förhinder: 

Stefan Johansson, Mats Larsson  

 

13-§060 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

13-§061 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes. 

 

 

13-§062 Val av justerare 

Johanna Björk utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  

 

 

13-§063 Föregående mötesprotokoll 

Protokollen från CS mötet 20130422 samt från konstituerande möte lades till handlingarna. 

Till kontaktperson mot Ungdomskommittén utsågs Mats Larsson, och till 

Utställningsansvarig utsågs Stefan Johansson. Till Valpombud/omplaceringsombud utsågs 

Inger Laitamaa. Till motsvarande för Finsk lapphund och Lapsk vallhund tas kontakter av 

ordförande. 

 

 

13-§064 Beslutsuppföljning 

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

 Arbetsbeskrivning PR; Johan Haglund kontaktar samtliga kommittéer för uppdateringar. 

 Standardbeskrivning Svensk lapphund; när nya AK Svensk lapphund är i funktion får 

arbetet återupptas. 

 Medlemsinformation; hanteras i samarbete med PR-kommittén. 

 Fond ungdomsverksamhet; bordlades till kommande möte, till vilket Mats Larsson och 

Ida Törneberg ombedes rapportera UKs planer för ungdomsverksamheten.  

 PR-kommitté för Svensk lapphund; kommittén utses formellt under mötet (se §067h). 
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13-§065 Ordförande informerar 
Inget att informera om. 

 

 

13-§066 Ekonomi 

a) Saldon 

Punkten bordlades. 

b) Ekonomirapport 

Punkten bordlades. 

 

c) Förskottbetalning Optigen 

Inväntar svar från tidigare AK Svensk lapphund. 

d) Medlemshanterings via SKK 

Ärendet bordlades. 

 

13-§067 Kommittéer 

a) RUK 

a1) Programmet för symposiet är nu klart, och telefonmöte med föreläsarna hålls 26 juni. 

Annons sprids via olika medier snarast. SKK har beviljat bidrag till symposiet. 

a2) Kontakt med studenten vid SLU som erbjudits sig att utföra arbete för SLK har förmedlats 

till arbetsgruppen för genetikstudien; se §067 b1. 

a3) Centralstyrelsen anser att det är värdefullt att Årsboken även fortsättningsvis ges ut. 

Innehållet och formerna för publicering tas upp på kommande CS möte. 

b) AK – Svensk lapphund 

b1) Centralstyrelsen utsåg Ida Svanberg att representera SLK i den arbetsgrupp bestående av 

med Catharina Ellerström, Sofia Malm, SKK, och Tomas Bergström, SLU, som ska driva 

projektet ”genetisk förstudie inför potentiell inkorsning gällande Svensk lapphund”.  

b2) Centralstyrelsen beslutade att hänskjuta frågan om obligatorisk PRCD-testning till nya 

AK Svensk lapphund för att i samarbete med SKK AK driva ärendet vidare samband med 

revideringen av RAS. 

b3) Centralstyrelsen arbetar vidare med att rekrytera nya medlemmar till AK. Catharina 

Ellerström har ställt sig positiv till att ingå i AK. 

 

 

c) AK – Finsk lapphund 

AK FLH har börjat förbereda hälsoenkäterna, och även kontaktat SKK ang. HD index på FLH 

och på AK möte diskutera hur/om gå vidare i en eventuell skrivelse om önskan att påskynda 

ett sådant ! 
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RAS har sänds till SKK, som återkommit med några kommentarer. Nulägesrapporter ska 

läggas in under varje rubrik, Pompes mm revideras även in så det blir aktuellt. CS ska 

godkänna RAS och skicka till Avel&Hälsa på SKK . 

d) AK – Lapsk vallhund 
AK lapsk har inte haft något möte senaste månaden, men det är på gång, Förberedelserna för 

hälsoenkäten fortsätter. En intressant fråga är det om special-viltspårsprov med renklöv 

(se§068 a). 

 

e) Tävlingskommittén 

Iréne Jonsson och Tina Larsson har lämnat TK. Även Pia Zetterström har aviserat att hon 

kommer att lämna TK. Arbete med att rekrytera nya medlemmar till TK har startats, och 

Monika Tunviken fick i uppdrag att tillsammans med Pia Zetterström ta fram beskrivning på 

TKs arbetsuppgifter att publicera på hemsidan. 

 

f) Utställningskommittén 

f1) Teresa Lejenäs fick i uppdrag att undersöka hur gamla kritiker från utställningar och även 

gamla tidningar kan lagras. Materialet ansågs vara av stort historiskt värde. 

 

f2) SLKs utställningar för 2015 har nu godkänts av SKK och distrikten har informerats. 

 

g) PR-kommittén 

Arbetsbeskrivningen för kommittén följs upp av Marie Andersson. 

 

h) PR-kommittén Svensk Lapphund 
Centralstyrelsen utsåg Marie Andersson till sammankallande samt Madelene Lindström, 

Liselotte Ekberg, Lou Lundbäck och Susanne Lindén Nylén till medlemmar i kommittén. 

Centralstyrelsen ställde sig positiv till startande av rassida på Facebook och att SLKs logotyp 

används som profilbild. För budgetmedel ombeds kommittén kontakta Mats Larsson för 

överföring av medel till eget kostnadsställe. 

Kommittén ombads kontakta SKK angående hur rasen, och klubbens 50-års jubileum kan 

uppmärksamma i samband med SKKs utställning i Stockholm i december 2013. 

 

i) Ungdomskommittén 
Inget att rapportera..  

 

j) Webbkommittén 

Teresa Lejenäs kommer att ha telefonmöte med webbmaster om hur hemsidan ska hanteras 

framöver. Det konstaterades att det behövs fler personer som kan arbeta med att uppdatera 

hemsidan och lägga ut aktuell information. 

 

k) Redaktionen 
Redaktionskommittén består av Ida Törneman, redaktör, Tina Ahlman och Marianne 

Stenström. Distrikten uppmanas att utse representanter som kan ingå in redaktionskommittén. 

 

 

13-§068 Inkomna skrivelser 

a) Förslag om eftersökskurs med viltspårsprov på renklöv har inkommit. Centralstyrelsen 

ställde sig positiv till förslaget, som skulle omfatta även ett särskilt spårchampionat för 
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renvallande hundar. Johan Haglund fick i uppdrag att besvara skrivelsen och be 

förslagställaren att tillsammans med representanter för all tre raserna att sätta ihop en 

skrivelse i frågan till SKK. 

b) Inbjudan till grundkurs för avelsfunktionärer från SKK sänds till sammankallande i 

respektive AK för samordning. 

c) Kallelse till Kennelfullmäktige 2013 har inkommit. SLK representeras av Teresa Lejenäs 

och Mats Larsson. 

d) Centralstyrelsen tog del av protokoll från SKK CS 213, och noterade speciellt 

informationen som återgivits i §067 b1 inkorsningsgenetik, och §067 a1 rassymposiet. 

e) Centralstyrelsen tog del av föredragningslistan till SKK CS 213. 

f) Centralstyrelsen tog del av informationen att Hans Almgren auktoriserats som exteriör-

domare för Finsk och Svensk lapphund. 

g) Centralstyrelsen tog del av informationen att European Judges Directory har blivit FCI 

Judges Directory. Distrikten delges informationen. 

h) Centralstyrelsen tog del av informationen om Projekt Kennelhosta. Informationen sprids 

vidare via Forum på SLKs hemsida.  

i) Centralstyrelsen tog del av informationen om administration SBK Tävling. Distrikten 

delges informationen. 

j) Centralstyrelsen tog del av informationen om betalningssätt SBK Tävling. Distrikten delges 

informationen. 

k) Centralstyrelsen tog del av informationen om storlek träapporter. Distrikten delges 

informationen. 

l) Centralstyrelsen tog del av informationen om administration SBK Tävling. Distrikten 

delges informationen. 

m) Centralstyrelsen tog del av informationen om adressbeställning för hälsoenkäter. 

Informationen delges respektive AK. 

n) Centralstyrelsen tog del av informationen om Frågor och svar köpeavtal. Informationen 

sänds till Lapphunden samt publiceras på LSKs hemsida. 

o) Centralstyrelsen tog del av informationen om inbjudan till speakerutbildning. 

Informationen delges distrikten. 

p) Centralstyrelsen tog del av informationen om inbjudan till seminarium för 

ringsekreteraransvariga. Informationen delges distrikten. 
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13-§069 RS 2013 

a) Protokollet från Riksstämman är publicerad på SLKs hemsida och tillsammans med 

Revisorernas berättelse skickad till SKK.  

 

 

13-§070 Övriga ärenden  

a) Teresa Lejenäs fick i uppdrag att undersöka om CS, ev. tillsammans med Östra distriktet, 

kan hyra förrådsutrymme för arkivering av klubbens material och handlingar. 

 

13-§071 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-§072 Nästa möte 
Nästa möte är onsdag 17 juli kl. 20.00 med tonvikt på AK Svensk lapphund och relaterade 

ärenden. 

 

 

13-§ 073 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

Teresa Lejenäs  Johanna Björk 

Ordförande                                                Suppleant 

 


