
Protokoll fört vid telefonmöte med SLKs avelskommité för  för 

Lapsk, vallhund måndag 21 april 2015 kl 19.30 

Närvarande: 

Beate Johanneson sk, Teresa Lejenäs, Ylva Pettersson, Lotta Brännström, Marie Bankhed. 

Cecilia Henriksson  

§1 Mötets öppnande  

Beate hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 

§2 Val av sekreterare 

Teresa Lejenäs valdes till sekreterare  

§3 Val av justeringsman  

Mötet utsåg Ylva Pettersson till att justera protokollet 

§4 Godkännande av dagordning  

Den förslagna dagordningen godkändes 

§5 Föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes och lades till handlingarna 

§6 Om budgetförslaget som är inskickat för 2015 

Inskickat till kassor@slk.nu  

Vi pratade om träff 9 maj i Örebrotrakten för de medel som finns tilldelade, inbjudan via FB 

och forumet med lite allmän träning och grillning för att träffas och prata lapskvallhund.  

Rasträff mellan LVH/FLH planeras kontakt med  ev med nosework som huvudaktivitet av 

Maria mellan juli-sep plats ej bestämt. Mer under § 11 

 

§7 Verksamhetsberättelse 2014 

Verksamhetsplan 2015..är inskickat till Mimmi Lange SLK´s sekreterare. 

§8 Riksstämmans rasmötet börjar kl 10.00-13.00 

Förslag på agenda bland annat: hälsoenkäterna, hemsidan rekommendationer, vallning. 

§9 Uppfödar-mailinglista 

Skicka information till uppfödare gällande medlemskap och uppdatera sin profil, 

ägaruppgifter, mailadress. Beate skickar ut ett mail inför RS om vad man vill ta upp på 

rasmötet, dokument tips till nya valpköpare. Dokument om valpkull i framtiden.  
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§10 Om Rassymposiet  

Scandic Linköping Väst 17-18 Oktober 

Prel agenda: Marie berättar om vallningen och visar bilder, Per Jensen och Kurt Blixt kommer 

och föreläser slutlig agenda efter RUK möte. 

§11  BPH i Örebro/medlemsträff 2015 

5 lapska var anmälda fortsätter att lägga ut PR så vi får fler att prova BPH och MH på FB och 

SLK forum.  

Datum för en lapskträff i  Örebrotrakten 9 maj med promenad och samvaro mera info kommer 

mailas ut samt läggas ut på klubbens hemsida och FB för ökad spridning. 

§12  Förslag till officiellt vallanlagstest via kroppsvallarna. 

- förslag är inskickat till SKK för remiss inväntar svar. Ev kompletteringar kan göras 

efterhand, viktigt att poängtera att det är får som vallas och inte ren då skillnaden i 

hundarnas arbetssätt skiljer sig. 

- Anlagsprov kostar 500kr de gavs tillbaka 50 kr dvs 400kr totalt denna gång, pengar 

går tillbaka till resp AK som hade hund med som öronmärkta vallningspengar.  

§13 Övrigt  

Inmönstring av LVH  koiranet – avancerad sökning – välj rasintagning.   

Artikel till LH nr 2 om inmönstringen i Finland som stått i FLK tidning.  

§14 Nästa möte  

RS Gålö Havsbad kl 10-13 

§13 Mötet avslutas 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.  


