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Verksamhetsidé och planer hos kommittéerna inom 
SLK år 2015  
 

Vår idé för verksamheten är bidra till att medlemsantalet stadigt ökar under 2015 och kommande år. För 

att uppnå målsättningen kan bl.a. synliggörandet av våra raser och att väcka intresse även utanför SLK-

leden skapa goda förutsättningar för framtiden. Idag är det mindre än 30 % av ägarna till våra raser som 

är medlemmar i SLK. För att nå dit ser vi därför att SLK precis som tidigare år kan verka för att utveckla 

medlemsnyttan samt genom att sprida positiv information om våra raser. 

Svenska lapphundklubbens kommittéer har i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner varje år. Nedan 

redovisas hur respektive kommitté planerat år 2015. 

Centralstyrelsen  
Centralstyrelsens målsättning med sin verksamhet är att fortsätta utveckla klubben till en attraktiv 

förening för ägare av attraktiva hundar. Klubbens medlemsantal har ökat kraftigt sen år 2000, och ligger i 

nuläget strax under 1400 medlemmar.  Den långsiktiga målsättningen är att öka medlemstalet för att 

skapa resurser till att utveckla våra kärnområden. För att nå dit måste fokus sättas på följande:  

Medlemsnytta: Förbättra medlemsnyttan för oss redan befintliga medlemmar men också att skapa en 

attraktiv förening som kan locka nya medlemmar. Det kan ske genom förbättrad kommunikation och 

genom att fortsätta att utveckla tidningen Lapphunden, samt vidareutveckla hemsidan med nya 

funktioner (torget, webshoppen m.m.). Utöver detta kommer centralstyrelsen att uppmuntra distrikten 

att arrangera medlemsträffar och andra aktiviteter på olika orter i landet. Den enskilda medlemmen skall 

känna att ett medlemskap är väl motiverat.  

Rasutveckling: Grunden i vår verksamhet är givetvis våra raser. SLK-CS har utvecklat de tidigare 

avelskommittéerna till en samordnad rasutvecklingskommitté, RUK. Den har ett uppdrag och ett 

helhetsperspektiv som syftar till en hållbar utveckling för våra raser. Det är viktigt att det arbete som 

utförs i RUK sker i samförstånd med uppfödare och hundägare. Uppfödare och hundägare kommer att 

inbjudas till rassymposium i oktober 2015 för att där diskutera våra raser och deras framtid med tonvikt 

på hundar i arbete för att stimulera ägare till att göra mer med sina hundar.  

Kommunikation: Kommunikationen inom klubben behöver ständigt förbättras och utvecklas för att 

snabbare få ut information. Uppdragsbeskrivningar skall revideras årligen för samtliga kommittéer och 

uppdrag inom centralstyrelsen. PR-kommittén har ett stort ansvar för marknadsföring och information om 

våra raser och de kommer att tilldelas medel för att kunna sprida den information och utföra de åtgärder 

som krävs.  

Utbildning: För att bedriva en verksamhet av god kvalitet behövs välutbildade personer inom respektive 

område. Centralstyrelsen har sedan tidigare erbjudit distrikten att utbilda ringsekreterare och 

utställningsansvariga. Avelskommittéerna har gått kurser inom sitt område och dessa utbildningar 

kommer fortlöpande att erbjudas. Utbildningar inom föreningsteknik är också av stor vikt för att 

tillförsäkra en hög kompetens som kommer klubben tillgodo i den dagliga verksamheten. SLK skall även 

verka för att utbildningar erbjuds uppfödare för att en helhetssyn på uppfödningen av våra raser skall 

kunna bibehållas.  

Ungdomsverksamhet: Ungdomen är vår framtid och under första delen av 2015 har Ungdomskommittén 

startat upp igen.  
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Redaktionen Lapphunden  
Redaktionens mål för 2015 är att bibehålla LAPPHUNDENS nuvarande goda rykte samt att i möjligaste 

mån fortsätta att förbättra tidningen. Innehållsmässigt ska det finnas något för alla, såväl nya medlemmar 

som erfarna uppfödare, i varje nummer. Då innehållet i en klubbtidning till mycket stor del är avhängigt 

medlemmarna hoppas vi på ett fortsatt gott samarbete och en god kommunikation. Utifrån den positiva 

respons vi fått från SKK, nu senast i Hundsport Special, kommer vi även fortsättningsvis att skicka ut en 

länk till varje nummer av LAPPHUNDEN till samtliga Nordiska domare som dömer våra tre raser samt till 

berörda parter på SKK eftersom detta projekt slagit så väl ut. Ur HSS 1/15:  

”Klubbtidningar med kvalité!  

SKKs avdelning för avel och hälsa har på senare tid uppmärksammat flera ras- och specialklubbstidningar 

där man på ett enkelt och lättfattligt vis informerar om de avels- och hälsofrågor som berör rasens 

uppfödare och valpköpare. Vi vill passa på att ge en stor eloge till de aktiva inom klubbarna som på sin 

fritid bidrar till dessa tidningars höga kvalité och informativa värde!”  

Likaså kommer vi i samarbete med PR-kommittén att skicka ut länkar till tidningen i PR syfte till olika 

organisationer och media. Redaktionen har för avsikt att precis som under 2014 hålla utgivningsplanen för 

årets fyra nummer, en förutsättning för detta är dock att manusstoppsdatum hålls av samtliga 

kommittéer och distrikt. Redaktionen söker annonssäljare. 

 

Ungdomskommittén 
Ungdomskommittén har som mål att stimulera hundungdomar som är medlemmar i SLK att vara aktiva 

med sina hundar. Tävlingen ”Årets Hundungdom”, samt aktiviteter i samband med SLK:s utställningar och 

fristående aktiviteter är medel för att uppnå detta syfte. Under verksamhetsåret kommer UK att åter 

startas upp så att aktiviteterna kan komma igång. 

Webbkommittén 
Vi jobbar på med att kontinuerligt lösa buggar och göra webbsidan lättare att hitta på. Funktioner som har 

efterlyst samt eventuella funktioner som vi inte visste vi behöver kommer att jobbas på. Det jobbas på att 

skapa mervärden för medlemmarna på hemsidan, såsom olika rabatterbjudanden från olika företag och 

även att man ska kunna beställa profilkläder med SLK-tryck. Ambitionen är att ha minst 2 fysiska möten 

under året, i tillägg till telefonmöten. 

Tävlingskommittén 
TK ska ta emot, räkna ut och publicera Årets tävlingshundar på SLK:s hemsida samt i Lapphunden. Köpa in 

priser till Årets tävlingshundar i de olika grenarna som går under TK.  Ett fysiskt möte, resterande 

telefonmöten. 
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PR-kommittén 
 Fortsatt arbete med klubb-/rasmontrar i samband med minst 6-7 olika event. 

 Introduktion av den nya klubb-/rasmontern som innefattar en helt ny design.  

 Planeringsarbete och genomförande av PR-berörda delar på SLK-hemsidan inklusive sjösättning 

det nya ”Torget” som bland annat innefattar försäljning av klubbartiklar inklusive profilkläder. 

 Nya och uppföljande sponsorkontakter. Fortsatt processarbete kring ny SLK-layout som bland 

annat berör profilartiklar, ras-/klubbmonter och hemsida.   

 Regelbundna PR-kontakter med press/media angående lapphundsraserna.  

 Samarbete med redaktionen för Lapphunden för utskick av länkar till tidningen i PR-syfte till olika 

organisationer och media.  

 Kontinuerligt pågående arbete med översyn, uppdatering och nytryck av trycksaker; foldrar, 

broschyrer samt SLK-almanackan 2016.  

 Etablera, upparbeta och följa upp kontakter med samtliga sex distrikt, med syftet att stödja och 

uppmuntra olika typer av PR-inriktade initiativ på distriktsnivå.  

 Fortsätta arbetet för att synliggöra den Svenska lapphunden via kampanjen ”Svensk Lapphund – 

en utrotningshotad ras”, genom kontakter med media/press, via kontakter med SKK samt övriga 

special-/rasklubbar för svenska raser samt via kontakter med myndigheter och föreningar med 

anknytning till Svensk lapphund. Möjligheter för dokumentärfilm i SVT:s regi om rasen utreds, 

kontakt med dokumentärfilmare tagen. 

Rasutvecklingskommittén (RUK) 
 Planering för och genomförandet av Rassymposiet 17-18 oktober 2015. Symposiet kommer att 

hållas i Linköping och bland annat så kommer både Curt Blixt och Per Jensen delta.  

 Planera och ansöka om domarkonferens 2018. 

 Arbeta för att fler hundar blir mentalbeskrivna via BPH/MH.  

 Planera för gemensamma informationskampanjer på hemsidan och tidningen.  

 Arbeta med Webbkommittén för att få tillstånd nya funktioner på SLKs hunddatabas. 

 Titta på med vilka medel som man kan belöna uppfödare som följer respektive RAS. 

AK Svensk lapphund  
 Redigera och publicera släktskapslistorna från SLU när de anländer. 

 Kontinuerligt uppdatera hemsidan/hunddata 

 Delta i SKKs temautbildning och förmedla denna information till SLKs samtliga avelsfunktionärer. 

 Färdigställa domarkompendiet för svensk lapphund. 

 Arrangera rasmöte i samband med RS. 

 Delta i möten arrangerade av enskilda distrikt/uppfödare och där kunna ge presentationer om 

avel/mentalitet. 

 Via uppfödarmejl och hemsidan skicka ut relevant avelsinformation till våra uppfödare och 

intresserade medlemmar. 

 Arrangera möte med AK Slh NLK för att underlätta avel över gränserna men också för att ha en 

samsyn i avelsstrategier. 

 Att arbeta för att Svensk lapphund bevaras som en frisk och sund ras. 

 Arbeta för att fler Svenska lapphundar mentalbeskrivs via MH/BPH. 
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AK Lapsk vallhund  
 Skicka ut en kort sammanställning av hälsoenkäten till Lapphunden nr 1 2015.  

 Planera och genomföra Rasmötet vid Riksstämman på Gålö i maj.  

 Planera för vallningsläger i oktober.  

 Informera och göra PR för att flera lapska vallhundar ska göra BPH och/eller MH.  

 Planera och arrangera en uppfödarträff tillsammans med AK Finsk lapphund under hösten.  

 Planera för att berätta om vallningsläger och kommande vallningsanlagstester vid SLK:s 

rassymposium i Linköping i oktober.  

 Fortsätta att arbeta med uppdatering av RAS och AK:s andra dokument.  

 Fortsätta arbetet med att förnya informationen på Lapsk vallhunds sida på SLK:s hemsida.  

 Fortsätta arbeta med hälsoenkäterna, hur kan man få fler att skicka in enkäter, t.ex. hur de ska se 

ut, så det blir lättare att svara korrekt på frågorna.  

 Starta en mailinglista till våra uppfödare. 

 

AK Finsk lapphund 
 Under 2015 kommer vi att fortsätta samarbetet med SLU i deras projekt med Addison hos Finsk 

lapphund.  

 Vi planerar ett rasmöte som kommer att hållas under Riksstämman.  

 Ytterligare ett rasmöte planeras att hållas under hösten. 

 Revidering av avelsrekommendationerna kommer att ske under rasmötet.  

 Vi planerar att skicka en av våra ledamöter på SKK’s grundutbildning för avelsfunktionärer. 

 Vi kommer att fortsätta med informationsutskick via mail till uppfödarna.   

 Arbetet med hemsidan och utökade funktioner för avelsledamöter för framtida arbete fortsätter i 

samarbete med webkommittén.   
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Finansiering och förslag på tilldelning av budget till 
kommittéerna 2015 
 

 

Intäktsfinansieringen grundar sig på antagande om framskrivning från år 2014 samt en bedömning av 

antalet helbetalande medlemmar etc. under år 2015.  

 

 

Kostnadsbudgeten har fördelats enligt förslag från centralstyrelsen och dialog med respektive kommitté 

under våren 2015. Budget för kostnaderna överstiger sammantaget finansieringen från intäkterna vilket 

kommer att hanteras genom att använda medel från kassan främst i syfte att bl.a. verkställa de prioriterade 

områden som behöver genomföras under 2015.  

Konton/ benämning

Intäktsbudget 

2015

Aktieutdelning m.m. 20 000

Försäljning PR 5 000

Försäljning kennelannonser 7 000

Försäljning valpannonser 7 000

Helbetalande medlemmar 185 000

Familjemedlemmar 3 500

Utlands/ungdomsmedlem m.m. 7 500

Totalt 2015 235 000

Kommittéer 

Kostnadsbudget 

2015

Centralstyrelsen 20 000

PR-kommitté 31 000

Webbkommitté 2 500

AK Finsk 10 000

AK Lapsk 9 300

AK Svensk 13 100

RUK 10 000

Lapphunden 120 000

Gemensamt 14 000

Riksstämman 10 500

Ungdomskommitté 5 000

Totalt 2015 245 400


