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Protokoll för Svenska Lapphundklubbens AK-LVH möte, onsdag den 26 

oktober 2016, kl 19.00 

Närvarande:  
Marie Bankhed Sk, Lotta Brännström, Frånvarande: Cecilia Henriksson 
 
§1 Mötets öppnande 
 Marie förklarade mötet öppnat 
  
§2 Val av sekreterare 
 Marie 
 
   
§3 Val av justeringsman 
 Lotta 
   
§4 Godkännande av dagordning  
 ja 
 
  
§5 Föregående protokoll 

Hälsoenkäter – enkäten uppdaterad med aktuell kontaktinformation, 

påminnelse är utlagd på hemsidan. 

 

§6 Från RUK  
SLH har haft ett rasmöte som höll på i två dagar, där hade de bjudit in SKK-
AK och Norsk Lundehund som pratade. 

 
   
§7 Utbildningar 

Marie har gått grundutbildning för avelsfunktionär. 
Utbildning av avelsfunktionärer 19-20 november, RUK har valt att skicka 
Cecilia Henriksson. 

 
 
§8 Rapport av Marie från utbildning 
 

 Om hund visat sjukdom vid ögonlysning. Erbjuda att bekosta en del av 

Optigen? Kan klubben ha råd med detta? Vi diskuterade lite om det och låter 

det ligga på is, eftersom vi inte vet hur klubben kommer att se ut. 

 Tänk igenom stjärnsystem, ex hund har följt avelsrekommendationer och får 

där med en stjärna, men ett föräldradjur har ett BPH/MH som inte är 
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önskvärt. Ska de få en stjärna då? Detta kan signalera till ex blivande 

valpköpare att klubben ”verkligen” rekommenderar valp från den kullen?  

Vi vill uppmuntra han – tikhundsägarna att följa våra avelsrekommendationer, 

samtidigt så vill vi att den blivande valpköparen går in och tittar på dem ex. 

deras röntgen, mentalitet och förstå dess innebörd. Vi vet inte riktigt hur vi ska 

få till ett bra system. 

 Avelspärra hund idag är mycket svårt. Brukar bara vara ärftlig sjukdom som 

kan ligga till grund för det.  

 En del klubbar betalar tillbaka 200:- till de som gör BPH, något för oss? 

Ekonomi igen, vi får titta på det längre fram. 

 Nordiska träffar för vår ras där vi utbyter avelsfrågor och håller oss 

uppdaterade? Höra med de andra nordiska länderna vad de tycker om den idén.  

 SKK Utvecklingsfond- projekt, hör med dem om vi kan få ekonomisk hjälp 

med att göra något liknande som Finland gjort nu med de senaste 

inmönstringarna. Vi kommer att diskutera vidare om denna fråga. 

 

 
§9 Skrivelser  

Har inte inkommit några. 
 
§10 Verksamhetsplan för 2016 
 Måttsundsträffen har varit 
 BPH föreläsning i Timrå i november 
   
§11 Avelsrekommendationer  

”DEN ENSKILDE UPPFÖDAREN ANSVARAR FÖR DEN ENSKILDA 
PARNINGEN” SKK trycker på om detta. Ska vi lägga till detta på hemsidan? 

 
§12 RAS 

Godkänt från SKK-AK, väntar bara på att få mail från dem innan vi lägger ut 
den på hemsidan. 

 
§13 Riksstämman- tema och punkter för rasmötet 
 Hur kommer den att se ut? Blir den som vanligt? 
 Fråga medlemmar på hemsidan och i Lapphunden vad de önskar för tema 
 
§14 Övrigt  
 Lotta har hört sig för om BPH banan i Piteå, de vet inte hur det kommer att 

se ut, om de kommer att fortsätta.  
  
§15 Nästa möte. 
 25/11 
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§16 Mötet avslutat. 
 Marie avslutar mötet 
   
 
 
 
Vid protokollet     Justeras via mail 
Marie Bankhed     Lotta Brännström 
 
 
  
   
  


