
 
AK Lapsk vallhund 
 

Agenda för Svenska Lapphundklubbens AK-LVH möte, tisdag 1/3, 2016 kl 
20.00 

Närvarande:  
Marie Bankhed Sk, Lotta Brännström 
Inbjuden: Teresa Lejenäs (Cs) 
Ej närvarande: Cecilia Henriksson  
 
§1 Mötets öppnande 
 Marie förklarade mötet öppnat 

  
§2 Val av sekreterare 
 Teresa Lejenäs 

  
§3 Val av justeringsman 
 Lotta B 

  
§4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 

 
§5 Uppdrag. 
 
 Sammankallande-RUK/ Lapphunden Marie B. 

Spalten/uppdatering hanhundslistor/kontakt med Finland.  

Uppdatering hunddatabas  

Webmail/välkomna nya uppfödare  

Hälsoenkäter/MH/uppdatering listor  

§6 Från Cs 
 Tankesmedjans mail till Cs gicks igenom ytligt. 
 Budgetmöte 6 mars 
 Södras mail. 
 Mail till Cs rörande valpkullsannonsering- Cs återkommer i frågan.  
 

§7 Från SKK 
Dogweb: Översätta RAS till engelska. Ordförande har kontaktat SKK i frågan om möjlighet finns 
att prioritera lapphundsraserna. 
 

§8 Verksamhetsplan för 2016/ Verksamhetsberättelse 2015 (Beate har skickat in 

berättelse) 
 Utskick till Uppf/ägare 

 
 
§9 Avelsrekommendationer  
 Finska Lapphundklubbens rek har inkommit. 



 
AK Lapsk vallhund 
 
 Norges arbetsbeskrivning för hur AK i NLK arbetar har inkommit- gicks igenom 
 Avelsrekommendationerna uppdateras med final till RS -16. 

  
 
§10  RAS 
 Har nu kommit AK efter lite översyn samt språkmässiga justeringar samt anpassas efter SKK – 

mall. Tas vid separat möte. 

 
§11 Riksstämman- tema och punkter för rasmötet. 

Tema för AK under rasmötet:  
Hälsa HD/AD samt ögon & mentalitet MH/BPH – hur får man upp intresset och värdet av detta 
för uppfödare mm. 
Lagt ut en fråga på slk.nu 1/3 – 16 inget som kommit med förslag. 
Föreläsare om ögonsjukdom i samband med Måttsundsträffen Marie lyfter frågan till RUK. 

 
§12 Övrigt 
 Hemsidan: vad behöver vara kvar inför nya hemsidan fram till sista april-16 att gå igenom 

sedan konverteras befintlig hemsida om till annat format.  
 AK- Lvh kontaktperson gällande landets MH/BPH som äger rum inom olika distrikt - Annelie 

Lindh valdes att informera klubbens medlemmar via SLK.nu    
 Nytt dokument om mentalitet läggs upp på hemsidan. 
  

 
§13 Nästa möte 
 Onsd 24/3 20.00  

 
§14 Mötet avslutat. 
 Marie förklarade mötet avslutat 

   
 
 
 
Vid protokollet     Justeras via mail 
 
 
 
 
 
Teresa Lejenäs     Lotta Brännström 
 
  
   
  


