
Protokoll möte mellan CS och samtliga AK

Tid: söndag 7/12 kl 19.00
Plats: telefonmöte

Närvarande Cs: Teresa Lejenäs (mötesordförande), Helena Bergström, Maria Nilsson, Sara 
Laitamaa, Jannike Hallin, Ida Svedlund, Mimmi Lange (mötessekreterare)

Ak- svensk: Catharina Ellerström
Ak-lapsk: Beate Johannesson
Ak-finsk: Pia Turunen, Jane Byström, Ann-Britt Waldau, Maria Risberg, Sofia Elovsson

Vi utgick från följande frågeställningar:
-Hur jobbar medlemmarna i Ak i vardagen
-Speciella projekt
-CS uppgift gentemot Ak
-Framtiden...

Vardagsarbetet

Finsk: Hälsoenkäterna. Skickat ut och tagit emot enkäter. Två ledamöter har gått igenom och 
sammanställt 600 enkäter vardera. I övrigt: svarar på frågor från medlemmar i Slk, både uppfödare 
och andra. Tex. Vilka sjukdomar som finns i vissa linjer.
Fråga från Cs: Vilken typ av information får ni ge ut angående hundar, tex hundar som drabbats av 
sjukdom? Svar: Vi säger det som är offentligt om en hund. Man säger inte vilken hund det gäller om 
ägaren ej har godkänt detta. Men det är inte ofta vi behöver dölja information. Vi ger 
rekommendationer till folk. Vi kan inte hindra någon använda en viss kombination för avel.
Cs: Samarbetar ni med Finska Lapphundsklubben? Svar: Ja, via mail, angående sjukdomar. Tex kan 
de säga att en viss kombination ger en ökad risk för Addison. Vi har även privat kontakt med flera 
uppfödare i Finland. Finska klubben har en hunddatabas där man kan räkna ut sjukdomsalstring. I 
Slk:s hunddatabas finns inte ännu samma möjlighet. Man borde kunna lägga in sjukdomar, som inte 
alla medlemmar kunde se, endast Ak. Annars är vår hunddatabas ett mycket bra verktyg. Även 
hälsoenkäten är ett mycket bra verktyg. En förfrågan har kommit från Norge angående enkäten. 
Enkäten är färdig nu och kommer att läggas ut på hemsidan av webkommittén.
Svensk. Till vardags gör vi följande: (utöver det som redan beskrivits ovan) uppdaterar listor, tex 
Pompeslistan. Avlidna hundar registreras. 
Lapsk. Gör det som beskrivits ovan. Efterfrågar en översikt, en kom-i-håg-lista över vad som ska 
göras under året. 
Cs. Vi ger den frågan till RUK (upprätta en lathund över uppgifter att göra under året för Ak).

Alla ak. Vi gör en utvärdering varje år över hur det har sett ut under året enligt RAS. Vi följer på så 
sätt upp utvecklingen på våra tre raser. Tex om det förekommit någon ökad rapportering av en 
speciell sjukdom. 

Cs. Hur mycket tid lägger ni ned på detta? 
Alla Ak. Ibland är det det enda man gör! Så många frågor man får. Det är ett brinnande intresse och 
ett kall.

Cs. All information som Ak har tillhör Slk, den är ej privat. Så uppfattades det förr, att det man 
visste var ens privata information.

Alla Ak efterfrågar ett möte med webkommittén, för att klargöra hur man ska lägga in information 
på hemsidan. Riksstämman föreslås som tid och plats för ett sådant möte.



Cs: Kontakten med uppfödare, hur ser den ut? Lapsk och svensk har kontakt med alla uppfödare. 
Finsk har kontakt med många uppfödare, men inte alla. Det finns just nu 70 st. Alla är inte 
medlemmar i Slk. Vi tar kontakt mest via mail. Här efterfrågar vi hjälp av PR, för att nå alla 
uppfödare och sälja in klubben. Det är viktigt att uppfödarna informerar valpköpare om gratis 
medlemsår.
Cs: Våra medlemsavgifter bekostar alla kommittéers arbete, ju fler medlemmar ju större resurser för 
Ak.
Förslag: kontakten med uppfödarna ska prioriteras av PR. Ett exempel kan vara ett grattis-mail från 
Slk till valpkull. I Finland har man genomfört en valphälsoenkät.

Ak vill ha den information Ingegerd Sörensson får från uppfödarna.

Ak: Somliga uppfödare lägger upp information på olika forum på Fb, istället för att ta kontakt med 
Ak direkt. Ak får inte använda information som tagits från Fb.
Ibland får man större gensvar från enskilda hundägare än uppfödare. Finns en misstro mot Ak i 
detta? Kanske finns föreställningen bland uppfödare att Ak sitter på hemligheter. Ak använder ej Fb 
som kommunikation med medlemmar eller uppfödare.

Speciella projekt

Ak-finsk: Addisonsprojektet på Slu. Det blir färdigt till våren men får förmodligen en fortsättning 
då molekylärbiologerna på Slu blev intresserade.
Addisonprojektet ska sammanfattas i en artikel i Lapphunden.

Cs uppgift allmänt och gentemot Ak

Cs uppgift är bland annat att kommunicera med Skk. RAS finsk lapphund är inskickad och Skk ska 
ta upp det på sitt eget Ak-möte. En annan uppgift Cs har är att ha hand om det ekonomiska, fördela 
resurserna. Nu försöker Cs skapa en tydligare struktur på ekonomin. Cs kan hjälpa till speciella 
problem uppstår med medlemmar. CS påpekar att vi ska utnyttja det faktum att Skk finns och kan 
hjälpa till. Ak svensk har en kontaktperson på Skk (för revidering av domarkompendiet/?/).

Ekonomin för Slk och Ak. Alla Ak önskar en tydlighet för när de kan söka pengar för resor och dyl. 
Gärna instruktioner. Då blir det också tydligt vad man förväntar sig stå för själv. Det som gäller nu 
är: när varje Ak har fått sin budget så väljer man själva, men man ska motivera sina val. När man 
själv ställer sina hundar är det då rimligt med halva kostnaden betald? Finns riktlinjer för 
omkostnader, resor och boende? Då det är tydligt att Ak vill ha någon form av instruktioner så 
kommer Cs diskutera detta vidare.

Framtiden

Ak. Det kommer att bli lättare att arbeta med den nya databasen, när den kommer. Implementera 
tekniken, önskar alla.
Ak finsk: hur kommer man åt nya uppfödare som inte är med i Slk? Här kan PR ha en roll då det 
gäller marknadsföring. Det finns 79 st reg uppfödare av flh. 50 av dessa är med i Slk.  Men hur 
många är aktiva? 
Ak svensk mailar alla nya uppfödare. Lapsk: tar kontakt själva. Beates fråga tas upp på ett RUK-
möte. 

Vid pennan, Mimmi Lange




