
 
AK Lapsk vallhund 
 

Protokoll för Svenska Lapphundklubbens AK-LVH möte,  

torsdag den 15 december 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 
 Marie 
   
§3 Val av justeringsman 
 Cecilia 
   
§4 Godkännande av dagordning  
 Ja 
 
§5 Föregående protokoll 
 Godkänd och utlagd på hemsidan 

 

§6 Från RUK  
 Inget, RUK har möte den 19/12 
  
§7 Utbildningar 

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

 
§8 Rapport av Cecilia från utbildning 

 Filer skickade till AK-lapsk och till RUK 
 
§9 Skrivelser  

Har inkommit fyra skrivelser angående nya RAS. 
 

§9a Tre stycken skrivelser rör bla. den felskrivna åldern i avelsrekommendationerna 

 AK har aldrig pratat om att rekommenderad debutålder ska ändras, vi ber 

om ursäkt för felskrivningen i RAS och det är nu åtgärdat.  

AK kommer att skicka ut en förfrågan till uppfödarna på hemsidan av LVH 

om vad de tycker om avelsrekommendationerna. 

 RAS har legat ute på hemsidan under 2½ år där AK har bett om synpunkter, 

det har inte inkommit några sådana. 

 RAS-dokumentet visades upp på RS 2016. 
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 Några punkter i det nu godkända RAS-dokumentet har vi redan 

indentifierat som viktiga att revidera redan under 2017. Rasstandarden kan 

vi t ex inte ändra förrän vi fått den från FCI. 

 Synpunkter som vi får in angående RAS kommer vi att titta på inför 

revideringen 2017.  

För att få en bild av hur debutåldern ser ut i vår ras har vi tittat på de 

senaste 12o tikarna samt de senaste 100 hanarna som använts i avel. 

Medelåldern för avelsdebut hamnade för tikar på 41,1 månader, för hanar 

på 49,9 månader. 

 

§9b Levande dokument måste ha versionsnummer eller datum. Nu ligger det en 

version hos skk och en annan hos slk 

 Det nya RAS som ligger på SKK är uppdaterad med datum, Mikael kommer 

att uppdatera det på vår hemsida med det senaste RAS. 

 

§10 Verksamhetsplan för 2017 
 Diskuterar bland annat: 

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

   
§11 Avelsrekommendationer  

Skicka ut förfrågan till uppfödarna av LVH som finns på hemsidan och fråga 
om deras synpunkter vad gäller avelsrekommendationerna. 

 
§12 RAS  

Fråga till SKK om vi kan komma in med nytt RAS redan om ett år.  
Svar från SKK: Om man anser att det behöver revideras så kan man det, 
alternativt göra en delrevidering av något specifikt. 

 
§13 SLK:s medlemsmöte 10 december 

- Interimsstyrelse ska vara tillsatt 31 december 
- Extra riksstämma i februari 
- Rasklubb årsmöte i april 
- RS i juni 
- SLK CS kommer att lägga ut minnesanteckningar om mötet 

 
§14 Övrigt  
 Vi hoppas att få in synpunkter om RAS från medlemmar snarast, senast 

1/7-2017. 
  
§15 Nästa möte 
 19/1 
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§16 Mötet avslutat. 
 Marie avslutar mötet 
  
   
 
     
 
Vid protokollet     Justeras via mail 
Marie Bankhed     Cecilia Henriksson 


