
 
AK Lapsk vallhund 
 

Protokoll för Svenska Lapphundklubbens AK-LVH möte,  

torsdag den 19 januari 2017, kl 19.00 
Närvarande:  
Marie Bankhed Sk, Cecilia Henriksson 
Frånvaro: Lotta Brännström 
 
§1 Mötets öppnande 
 Marie förklarar mötet öppnat 
  
§2 Val av sekreterare 
 Cecilia 
   
§3 Val av justeringsman 
 Marie 
   
§4 Godkännande av dagordning  
 Ja 
 
§5 Föregående protokoll 
 Godkänt och utlagt på hemsida 

 

§6 Från RUK  
 RUK har tagit del av en skrivelse från Marie angående vallningsprov. 
 
§7 Från Huvudstyrelsen 

Styrelsen har godkänt en skrivelse som Marie önskar skicka till SKK:s Prov 
och tävlingskommitté (PtK) angående Herding working test (HWT). 
Huvudstyrelsen skickar skrivelsen vidare till PtK. 

   
§8 Skrivelser  

Har inkommit en skrivelse  
 

§8a Medlem har frågor angående olika förkortningar samt frågor om avel. Då 

det inte framgick i mailet vilka frågorna var så svarade Marie och undrade 

vilka funderingar hen har samt hänvisade till RAS och 

avelsrekommendationerna. 

  

§9 Verksamhetsplan för 2017 
 Diskuterar bland annat 

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

 föreläsning om anatomi. 
 utskick av informationsbrev till ägare av lapsk vallhund 



 
AK Lapsk vallhund 
 

 förberedelser för lämpliga inmönstringar i rasen 
   
§10 Avelsrekommendationer  

AK har skickat ut mail till samtliga lapsk vallhunds-uppfödare inom 
klubben som har mailadress. Responsen har varit stor och ak kommer gå 
igenom svaren inför framtida ändring av avelsrekommendationerna. 

 
§11 RAS  

AK kommer att gå igenom RAS och göra mindre justeringar under 2017, 
bland annat avelsrekommendationerna samt viss hälsoinformation. Vi 
kommer även titta på våra mål & strategier och följa upp hur de uppfyllts 
under året. AK hoppas att få in synpunkter om RAS från medlemmar 
snarast, senast 1/7-2017. 

 
§12 Kommande medlemsmöten 
 Extra riksstämma 18 februari 
 Rasklubbsårsmöte i april (under förutsättning att beslut om separata 

rasklubbar tas den 18 februari) 
 Ordinarie riksstämma i juni 
 
§13 Övrigt  

 Diskussion kring att arrangera doftprov inom klubben. 
 Informationsbrev som ska skickas till ägare av lapsk vallhund är 

färdigskrivet, kontakt har tagits med SKK för att få kontaktuppgifter till 
ägare. 

 Kontakt tas med AK i Finland angående inmönstringar. 
  
§14 Nästa möte. 
 Preliminärt 15 februari 
  
§15 Mötet avslutat. 
 Marie avslutar mötet 
  
   
 
     
 
Vid protokollet     Justeras via mail 
Marie Bankhed     Cecilia Henriksson 


