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Svenska Lapphundklubben        

Protokoll telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens Centralstyrelse onsdag 25 september 

2013. 

Närvarande ledamöter: 

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

Johansson, Mats Larsson 

Närvarande suppleanter: Monika Tunviken 

Anmält förhinder: Marie Andersson, Johanna Björk, Ida Svanberg 

. 

13-§087 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

13-§088 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes. 

 

 

13-§089 Val av justerare 

Stefan Johansson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  

 

 

13-§90 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från CS mötet 20130828 lades till handlingarna. 

 

 

13-§091 Beslutsuppföljning 

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

 Arbetsbeskrivning kommittéerna. Beskrivningarna skickade till CS kontaktpersoner för 

diskussion med respektive kommitté. 

 Standardbeskrivning Svensk lapphund. AK Svensk lapphund ombedes ta hand om 

ärendet. 

 Medlemsinformation. Tas upp vid kommande möte. 

 

13-§092 Ordförande informerar 

 Ordförande kontaktar förslagsställare angående §094 b3 och b5. 

 Ordförande informerade om kommande möte mellan SKK AK och AK SLH. 
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 Ordförande informerade om Kennelfullmäktige kommande helg, där SLK representeras 

av Teresa Lejenäs och Mats Larsson. 

 

 

13-§093 Ekonomi 

a) Saldon 

Kassa: 0 kr. Plusgiro: 19.971 kr. Placeringskonto: 5.396 kr. VP-konto:  166.563.kr 

b) Ekonomirapport 

Sammanfattningsvis ser den underbalanserade budgeten för 2013 ut att hålla. 

 

c) Förskottbetalning Optigen 

Optigen har nu återbetalat det förskottsbetalde beloppet. 

 

13-§094 Kommittéer 

a) RUK 

a1) Fakturorna från rassymposiet inkommer efter hand. Mötet diskuteras på kommande RUK-

möte, som Johan Haglund kallar till. 

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

sänds till Lapphunden. 

a3) Teresa Lejenäs fick i uppdrag att tillsammans med Ingegerd Sörensson utreda kostnaderna 

för tryckning av kommande årsböcker, samt att utreda om det är möjligt att ha klar 

årsböckerna till RS, vilket bör öka möjligheterna till att fler köper årsböckerna. 

a4) Förslaget om att inrätta viltspårsprov med renklöv för lapphundsraserna utreds av RUK. 

b) AK – Svensk lapphund 

b1) Protokoll från AK mötet 20130905 kommer att läggas ut på SLKs hemsida. 

b2) Rapport från arbetet med DNA-kartläggning av de ryska hundarna sknades då 

föredragande fått förhinder att delta i mötet. 

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

behandlats av AK Svensk lapphund, som inte ser någon möjlighet att införa ett tvång, men 

som kommer att samråda med berörda parter för att argumentera för att fler avelsdjur testas. 

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 tillställts AK, som inte har möjlighet att 

genomföra aktiviteten under 2013, men som håller möjligheten öppen för att hålla ett av tre 

geografiskt spridda möten 2014 där. 
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b6) SKK AK har beviljat dispens för användande av hanhund i avel. Beslutet förutsätter att 

Jordbruksverket också beviljar dispens. 

 

c) AK – Finsk lapphund 

c1) Centralstyrelsen beslutade att utse Pia Juhlin till nya sammankallande i AK efter Görel 

Idergard, som avsagt sig uppdraget.  Centralstyrelsen tackar Görel Idergard för allt gott arbete 

hon lagt ner under sin tid som sammankallande. 

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) AK arbear med att finna en ekonomiskt tillfredsställande lösning på postokostnaderna för 

hälsoenkäten. 

 

c4) Centralstyrelsen tog del av information från AK om en försäkringsteknisk fråga, och 

stödjer AKs ställningstagande i frågan. Skrivelsen från SKK om genetiskt hälsopass tillställs 

Lapphunden samt läggs ut på Forum. 

d) AK – Lapsk vallhund 

d1) Förslaget om att inrätta viltspårsprov med renklöv för lapphundsraserna utreds av RUK. 

 

e) Tävlingskommittén 

e1) Monika Tunviken har lagt ut beskrivning på TKs arbetsuppgifter på hemsidan för att 

rekrytera ny sammankallande och nya medlemmar till TK. 

 

f) Utställningskommittén 

f1) Teresa Lejenäs har undersökt hur gamla kritiker från utställningar kan lagras. Om CS inte 

själva hittar möjlighet att ta hand om dessa finns alternativa möjligheter att lagra hos 

intresserade medlemmar. 

 

f2) Ändringar i utställningsprogrammet för 2013 har inkommit från Östra och Södra 

distrikten. 

 

f3) Förfrågningar om utställningar 2016 har tillställts distrikten. 

 

 

g) PR-kommittén 

g1) Ida Lilja hat avsagt sig uppdraget som sammankallande i PR-kommittén. Centralstyrelsen 

söker ny sammankallande samt även medlemmar till kommittén. 

 

 

h) PR-kommittén Svensk Lapphund 
Arbetsbeskrivning har inkommit och diskuteras på nästa CS möte. 
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i) Ungdomskommittén 
Inget att rapportera. 

 

j) Webbkommittén 

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

framöver. 

 

k) Redaktionen 
Nästa nummer av Lapphunden är försenat p.g.a. för lite material. Centrastyrelsen påpekade 

det viktiga är att tidningens utgivningsdatum ska hållas även om antal sidor blir färre än 

normalt. 

 

 

13-§95 Inkomna skrivelser 

a) Centralstyrelsen tog del av informationen att Hans Almgren auktoriserats som domare för 

lapsk vallhund. 

b) Centralstyrelsen tog del av protokoletl från SKK CS 413.  

c) Centralstyrelsen tig del av information från SBK om stambokföring av agilityresultat. 

Informationen har delgivits distrikten. 

d) Centralstyrelsen tog del av information om kurs för blivande CUA. Informationen har 

delgivits distrikten. 

e) Centralstyrelsen tog del av information om stipendium funktionärer. Informationen har 

delgivits distrikten 

f) Centralstyrelsen tog del av information om hantering av tävlingar i SBK Tävling. 

Informationen har delgivits distrikten  

g) Centralstyrelsen tog del av informationen att från och med 2014-12-31 upphör möjligheten 

att beställa SKK Rasdata på CD. Tjänsten ersätts med en webbtjänst där motsvarande 

uppgifter kan tankas ner online. I samband med detta kommer även modellen för prissättning 

ses över. Mer information kommer hösten 2014. Informationen har delgivits RUK. 

h) Centralstyrelsen tog del av informationen om ny bok om hundavel från SKK. 

Informationen delges respektive AK, samt läggs ut på SLKs hemsida. 

i) Centralstyrelsen tog del av skrivelse från medlem om Svensk lapphund. Johan Haglund fick 

i uppdrag att besvara skrivelsen och framföra CSs uppskattning för tankarna i skrivelsen. 

 

 

13-§096 Övriga ärenden  

a) Mats Larsson fick i uppdrag att undersöka kostnader för hyra. 

b) Med anledning av fråga från uppfödare hur gratismedlemmar tas om hand av klubben fick 

Tersea Lejenäs och Johan Haglund i uppdrag att hantera frågan och svara uppfödaren. 
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13-§097 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-§098 Nästa möte 
Kommande möten är 14 oktober kl. 19.30 samt 11 november kl. 19.30.Mötet planers även i 

samband med Stockholmsutställningen 7 december. 

 

 

13-§ 099 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

Teresa Lejenäs  Stefan Johansson 

Ordförande                                              Ledamot 

 


