
 
 
 

Protokoll för Svenska Lapphundklubbens AK-LVH möte, tisdag 16/2, 2016 kl 
20.00 

Närvarande: Marie Bankhed sammankallande (Sk), Lotta Brännström 
Inbjuden: Teresa Lejenäs (Cs)  
Anmälda förhinder/ ej deltagit: Cecilia Henriksson 
 
§1-001 Mötets öppnande 
 Marie förklarade mötet öppnat 
  
§2-002 Val av sekreterare 
 Mötet utsåg Teresa Lejenäs till mötessekreterare. 
  
§3-003 Val av justeringsman 
 Mötet utsåg Lotta Brännström till att justera protokollet. 
  
§4-004 Godkännande av dagordning 
  
§5-005 Budgetförslag 2016 
 Inskickat till CS. 2016 vill man profilera sig i landet då kommittén har arbetat fram en 

uppdatering av RAS bla.  
  
§6-006 Verksamhetsplan för 2016/ Verksamhetberättelse 2015  
 AK vill under 2016 skapa träffar runt om i landet. Ett i södra om vallning på förslag 

Marie har varit i kontakt med lite olika personer ett i nedre norra/Msv samt ett i övre 
norra = Måttsundsträffen med gemensam föreläsare för alla tre raserna. Målet är att 
skapa en gemensamhet och spridning av kunskap bland uppfödare och ägare. 
Föreläsare planeras att delta med olika inriktning för Lapskvallhund. En summa är 
avsatt för samarbete med RUK. Prova på Nose Work i Karlstad under Juli månad. 
Arbeta fram tydliga avelsrekommendationer. Samt uppdaterar dokument som 
behöver ses över och formuleras om. Öka intresset hos uppfödarna och skapa 
möjligheter att ses. Mailar presentation för AK-LVH till uppfödare. Nya 
arbetsbeskrivningar för sk i AK kommer inom kort att implementeras från Cs. Rasmöte 
i samband med RS 2016.   

 
 
§7-007 Avelsrekommendationer  
 Finlands variant har kommit till AK-LVH 
 Avelsdebut- diskussion kring ålder. 
 
§8-008 RAS 
 Teresa har sett över RAS och det är några justeringar som ska göras.  Beskrivna hundar 

i hunddata 201 och enl Ras 340 i okt 2015 – olika mellan avelsdata (årgångar) och 
hunddata (totalen antal beskrivna) 

 65 st registrerade LVH i Sverige varav 9 importer. 
 



 
 
 
§9-009 Riksstämman- tema och punkter för rasmötet. 
 Avelsdebut- ålder. Förväntningar på AK. Hälsa och mentalitet.  
 
§10-010 Övrigt 
 Förslag på att kontakta uppfödare som sålt till renägare för att se ev avvikelser 

gällande i form av en enkät som påminner om MH. Att jämföra med hundar som inte 
arbetar som renvallare - fokus på mentaliteten.  

 Medlemslista från SKK har kommit. Väldigt många som varit medlemmar men som vi 
tappar göra ett mail som skickas till de vi tappar. Teresa skickar förslag på ett utskick.   

 
§11-011 Nästa möte 
 Tisdag 1/3 kl 20.00  
  
 
§12-012  Mötet avslutat 
   
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
  
   
  


