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Svenska Lapphundklubben        

Protokoll telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens Centralstyrelse måndag 12 augusti 

samt onsdag 28 augusti 2013. 

Närvarande ledamöter: 

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

(endast 28 augusti), Ingela Carlén, Stefan Johansson, Mats Larsson 

Närvarande suppleanter: Ida Svanberg, Monika Tunviken 

Anmält förhinder: Johanna Björk 

 

Mötet 12 augusti avbröts efter §13-079 p.g.a. telefonproblem, och återupptogs 28 augusti. 

13-§074 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

13-§075 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes. 

 

 

13-§076 Val av justerare 

Monika Tunviken utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  

 

 

13-§077 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från CS mötet 20130617 lades till handlingarna. 

 

 

13-§078 Beslutsuppföljning 

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

 Arbetsbeskrivning kommittéerna. 

 Standardbeskrivning Svensk lapphund. 

 Medlemsinformation. 

 Fond ungdomsverksamhet. Avvaktar budgetdiskussion för 2014. 

 

13-§079 Ordförande informerar 

 Ordförande informerade om kommande diskussioner med webbmaster och medlem om 

uppdatering och underhåll av hemsidan (se även §13-0081 j). 
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 Ordförande informerade om pågående samarbetet mellan AK Svensk lapphund och AK 

SKK och om uppdateringen av RAS för Svensk lapphund. 

 

 

13-§080 Ekonomi 

a) Saldon 

Kassa: 0 kr. Plusgiro: 40.237 kr. Placeringskonto: 30.396 kr. VP-konto:  164.992.kr 

b) Ekonomirapport 

Sammafattningsvis ser efter första halvåret den underbalanserade budgeten för 2013 ut att 

hålla. 

 

c) Medlemsutveckling 2013. 

Antalet medlemmar i klubben pendlar kring 1.400. Frågor att diskutera för framtiden är hur 

många av gratismedlemmarna (gratisår för nya valpköpare) som förnyar sitt medlemskap, och 

hur vi kan få fler att göra detta. Vidare bör frågan om hur kostnaderna för utlands-

medlemmarna utredas; portokostnaderna för tidningen Lapphunden till utlandet är idag 

orimligt höga i förhållande till medlemsavgiften. 

 

d) Förskottbetalning Optigen 

Inväntar svar från tidigare AK Svensk lapphund. 

e) Medlemshanterings via SKK 

CS bedömning är att kostnaderna för att använda SKKs medlemshanteringssystem inte 

motsvarar eventuell vinst i form av fler betalande medlemmar jämfört med dagens system. En 

översyn av betalningsrutinerna bör dock ske för att möjliggöra för medlemmar att 

uppmärksamma när betalningsförnyelse blir aktuell både vad gäller medlemskap och 

eventuell kennelannons. 

 

13-§081 Kommittéer 

a) RUK 

a1) Rassymposiet i Mora lockade 24 deltagare, vilket var färre än kalkylerat. För framtida 

möten bör tidpunkt, t.ex. i samband med RS, Stockholms Hundmässa, samt geografisk 

lokalisering diskuteras för att öka chanserna till fler deltagare. 

a2) Examensarbetet med titeln ”Den svenska lapphunden – en ras i behov av förändring” har 

tillställts AK Svensk lapphund, och diskuteras på kommande CS möte. 

a3) Årsboken 2013 finns nu tillgänglig för försäljning. Teresa Lejenäs fick i uppdrag att 

tillsammans med Ingegerd Sörensson utreda kostnaderna för tryckning av kommande 

årsböcker, samt att utresa om det är möjligt att ha klar årsböckerna till RS, vilket bör öka 

möjligheterna till att fler köper årsböckerna. 

a4) CS väntar på rapport från RUK angående förslaget om att inrätta viltspårsprov med 

renklöv för lapphundsraserna. 
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b) AK – Svensk lapphund 

b1) Centralstyrelsen beslöt att utse Catharina Ellerström till sammankallande i AK Svensk 

lapphund. Maria Niska är ledamot i AK. Före detta medlemmar i AK står till förfogande för 

speciella uppgifter, som hanhundslistan och månadens hane, färdigställande av RAS, samt 

hälsoenkäterna (enkäter fortsätter att komma in). Uppfödarmöte planeras i samband med  

Stockholms Hundmässa. 

b2) Samarbetsgruppen under ledning av Catharina Ellerström med deltagare från SLK CS, 

SKK AK samt SLU för kartläggning av genetik hos ryska hundar för eventuell inkorsning 

kommer att ha möte inom kort.  

b3) Frågan om obligatorisk PRA-PRCD testning av valpkullar i och utanför Sverige tillställs 

AK Svensk lapphund för vidare hantering. CS hålls fortlöpande informerad om arbetet. 

b4) Kommentarer till RAS har inkommit från SKK, och dessa bearbetas nu vidare av AK 

Svensk lapphund så att dokumentet kan färdigställas. 

b5) Förslag till uppfödarmöte på Nordens Ark har inkommit och CS tycker att detta kan vara 

en intressant aktivitet, och att den bör hanteras av AK Svensk lapphund för att passa in 

budgetmässigt tillsammans med övriga planerade/önskvärda uppfödarmöten. CS vill hållas 

informerad om utvecklingen. 

 

c) AK – Finsk lapphund 

c1) Görel Idergard har avsagt sig uppdraget som sammankallande i AK. Arbetet med att hitta 

ersättare har påbörjats.  

c2) RAS har sänts till SKK, som kommit med några frågor och kommentarer. Efter det att AK 

behandlat dessa sänds dokumentet åter till CS för nytt beslut. 

c3) Uppdaterad hälsostatistik från Agria har tillställts AK. 

d) AK – Lapsk vallhund 
d1) Förslaget till viltspårsprov med renklöv diskuteras vidare på kommande AK möte. 

 

d2) Uppdaterad hälsostatistik från Agria har tillställts AK. 

 

e) Tävlingskommittén 

Monika Tunviken har fått beskrivning på TKs arbetsuppgifter från Pia Zetterström att 

publicera på hemsidan för att rekrytera ny sammankallande och nya medlemmar till TK. 

 

f) Utställningskommittén 

f1) Teresa Lejenäs har undersökt hur gamla kritiker från utställningar och även gamla 

tidningar kan lagras. För Svensk lapphund har 2 medlemmar uttryckt intresse av att hjälpa till 

och lagra kritikerna. För Finsk lapphund och Lapsk vallhund kontaktar Teresa respektive AK 

för att se hur dessa kritiker kan tas omhand. 
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f2) Mellansvenska distriktet har inkommit med ansökan om ändring av datum och plats för 

dubbelutställningen 2014. Besked från SKK inväntas. 

 

f3) Programmet för länsklubbsutställningarna 2016 har inkommit från SKK och tillställts 

distrikten inför ansökningar för SLKs utställningar. 

 

f4) Ansökningar från distrikten om eventuella ändringa i utställningsprogrammet för 2013 har 

tillställts distrikten och samordnas av Stefan Johansson. 

 

g) PR-kommittén 

g1) Erbjudande om hjälp med marknadsföring från medlem hänsköts av CS till 

webbkommittén (se j). 

 

g2) Inbjudan till hundvisning vid Stockholms Hundmässa i december har inkommit från SKK 

liksom inbjudan till deltagande i Rastorget. 

 

 

h) PR-kommittén Svensk Lapphund 
Kommittén har ordnat med distriktsrepresentanter, som ska samordna bl.a. hantering av roll-

ups, broschyrer m.m. för användning vid olika typer av arrangemang inom distrikten. Bland 

övriga planerade aktiviteter märks rassida på facebook, julannons tillsammans med uppfödare 

i Hundsport, samt framtagande av slagkraftig beskrivning av rasen på exempelvis hemsida. 

 

i) Ungdomskommittén 
Inget att rapportera. 

 

j) Webbkommittén 

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

framöver. Avsikten är att den medlem som uttryckt intresse av att hjälpa till med 

marknadsföring inom klubben ska knytas till arbetet med hemsidan. 

 

k) Redaktionen 
Arbetet med nästa nummer av Lapphunden framskrider enligt plan. 

 

 

13-§82 Inkomna skrivelser 

a) Protokollsutdrag om redan tidigare meddelat beslut dispensansökan av SKK AK att 

tillstyrka användandet av Svensk lapphundshane i aveln lades till handlingarna. 

b) Skrivelse från medlem om att läget för Svensk lapphund inte uppmärksammas tillräckligt 

inom klubben diskuterades. Centralstyrelsen uttalade sitt stöd för de åtgärder som föreslagits 

t.ex. i form av artiklar i Lapphunden. Klubbens speciella ansvar för rasen poängterades. 

c) Johan Haglund fick i uppdrag att formulera svar på frågor från medlem ang. bl.a. PR för 

Svensk lapphund, rassymposiet, uppfördarmöten samt hantering av uppgifter om hundar på 

hemsidan. 
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d) Centralstyrelsen tog del av protokoll från SKK CS 313 och noterade speciellt att läget för 

Svensk lapphund följs med intresse av SKK genom SKK AK. 

e) Centralstyrelsen tog del av informationen att Annica Uppström har auktoriserats som 

domare för Lapsk vallhund och Svensk lapphund. 

f) Centralstyrelsen tog del av informationen att en medlem i SLK har tilldelats spärren icke 

hänvisning. Ordförande har kontaktat berörd uppfödare samt AK. 

g) Centralstyrelsen tog del av inbjudan för utbildning av funktionärer. Distrikten har delgivits 

informationen.  

h) Centralstyrelsen beslöt att tillstyrka ansökan om utökat rasregister från Johan Andersson 

som domare för alla tre raserna.  

i) Centralstyrelsen tog del av skrivelse från SKK angående NKKs utställning Morokulien och 

konstaterade att ingen SLK utställning är berörd. 

j) Centralstyrelsen tog del av valberedningens förslag till val i SKK vid kommande 

Kennelfullmäktige..  

k) Centralstyrelsen tog del av skrivelse från SKK angående. MyDogDNA Hälsopass. 

Informationen sänds till respektive AK samt till hemsidan och Lapphunden. 

l) Centralstyrelsen tog del av informationen om Eukanuba National Championship.  

m) Centralstyrelsen tog del av skrivelse till SKK från köpare av Finsk lapphund och avvaktar 

utlåtande från SKK.  

n) Centralstyrelsen tog del av föredragningslistan för SKK CS 413.  

o) Centralsstyrelsen tog del av skrivelse om annons för Årets Bragdhund, vilket har sänts till 

Lapphunden.  

p) Centralstyrelsen tog del av information om Ansökan ändring redan verifierad/arkiverad 

SBK tävling. Informationen har sänds till distrikten. 

 

 

13-§083 Övriga ärenden  

a) Teresa Lejenäs fick i uppdrag att utreda om CS, Östra distriktet och PR-kommittén kan 

samhyra förråd för lagring av material. Mats Larsson fick i uppdrag att undersöka kostnader 

för hyra. Terese Lejenäs fick i uppdrag att diskutera webb-butiken med PR-kommittén. 

b) Teresa Lejenäs fick i uppdrag att kontrollera med tidigare ordförande om ytterligare 

aktiviteter under jubileumsåret diskuterats. 
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c) Johan Haglund fick i uppdrag att utreda hur uppgifter om medlemmars hundar hanteras på 

hemsidan för att om möjligt förhindra att andra än ägarna själva kan ändra uppgifter. 

d) Mats Larsson fick i uppdrag att kontakta företaget som tillhandahåller 

telefonkonferenstjänsten för att påtala de störningar som uppstått. 

 

13-§084 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-§085 Nästa möte 
Johan Haglund fick i uppdrag att föreslå mötesdatum för resten av året. 

 

 

13-§ 086 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

Teresa Lejenäs  Monika Tunviken 

Ordförande                                              Suppleant 

 


