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Protokoll för Svenska Lapphundklubbens AK-LVH möte, fredag 25 

november 2016, kl 19.00 

Närvarande:  
Marie Bankhed Sk, Lotta Brännström, Cecilia Henriksson,  
inbjuden från CS Mikael Köpman 
 
§1 Mötets öppnande 
 Marie förklarar mötet öppnat 
  
§2 Val av sekreterare 
 Cecilia 
   
§3 Val av justeringsman 
 Marie 
   
§4 Godkännande av dagordning  
 Godkänd. 
 
§5 Föregående protokoll 
 Läggs till handlingarna. 

 

§6 Från RUK  
 Deras möte framskjutet, så ingen info från RUK nu. 
 Rapport från Mikael: domarkonferens ska ansökas om för 2020, då vi 

ansökte om att skjuta upp domarkonferensen 2018 till 2019, men fick 
avslag. Domarkonferensen 2018 utgår. 

   
§7 Utbildningar 

 SKK planerar en distansutbildning i avelsfrågor – ta med i budgeten för 
2017.  

 
§8 Rapport av Cecilia från utbildning 

 Inväntar pdf-fil med föreläsningsmaterial, sammanfattning kommer 
publiceras på hemsidan efter det. 

 
§9 Skrivelser  

Har inkommit en skrivelse angående en planerad kull där hanen är ung. 
Vår rekommendation vad gäller avelsdebut är 24 månader, Finlands är 20 
månader. Det är i slutändan upp till den enskilda uppfödaren.  
Vi har tittat på de 120 senaste tikar som använts i avel – snittåldern är 41,1 
månader vid första kull. Vi har inte tittat på snittålder hos hanhundar ännu. 

 
§10 Verksamhetsplan för 2016 
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 Måttsundsträffen har varit 
 BPH-föreläsning i Timrå i november, blev inställt då ingen anmält sig. 

Planering för  2017:  
- arrangera bph-föreläsning + anordna bph i msv & på ön:s lapphundsläger. 
- Föreläsning om anatomi. 

   
§11 Avelsrekommendationer  

”DEN ENSKILDE UPPFÖDAREN ANSVARAR FÖR DEN ENSKILDA  
PARNINGEN” 
Ålder tik/hane – ingen förändring. 

 
§12 RAS 

Vi inväntar skriftligt godkännande från SKK AK på vårt reviderade RAS. 
 
§13 SLK:s medlemsmöte 10 december 

Marie och Cecilia planerar att åka dit. Vi ansöker om reseersättning då 
pengar finns kvar i vår budget. 
Mikael informerar från CS vad det är tänkt att vi ska gå igenom. 

 
§14 Övrigt  
 PRA – icke-prcd-varianten. Kontakt tas med SLU:s hundgenetikgrupp för 

tydligare direktiv då de också är intresserade av att få in blodprover på 
hundar diagnosticerade med PRA.  

  
AIHA – nytt sjukdomsfall inrapporterat från finska rasklubbens ak. 
 
Förslag på namn på rasklubb 
CS representant informerar om vilka förslag på specialklubbs- samt 
rasklubbsnamn CS har. 

 
Marie presenterar resultat från officiella vallprov i Finland samt informerar 
om kroppsvallarnas fortsatta föreningsarbete. Mikael ser över så en 
informationssida om vallning kommer upp på hemsidan så samtliga 
medlemmar får ta del av informationen. 

 
Mikael kollar om filmerna gällande avel som finns på SKK:s hemsida kan 
läggas ut på hemsidan. 

  
§15 Nästa möte. 
 Nästa möte 20 december 18.30 
  
§16 Mötet avslutat. 
 Marie avslutar mötet 
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Cecilia Henriksson    Marie Bankhed 
 
Vid protokollet     Justeras via mail 
      


