
Protokoll SLK’s möte AK-finsk 2015-02-07 
 
Deltagare: Jane Byström, Ann-Britt Waldau, Maria Risberg, Teresa Lejenäs (från punkt 
8-13) och Pia Turunen 
 
§1 Mötets öppnande 
           Pia förklarar mötet öppnat 
  
§2 Val av sekreterare 
 Till sekreterare valdes Pia  
 
§3 Val av justeringsman 
  Ann-Britt valdes att justera 
 
§4 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes 
 
§5 Föregående mötesprotokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna 
 
§6 Rassymposium 2015 

a) SLU? Arvode reseersättning?  
Ann-Britt ej fått svar ännu.  

b) Agria 
De vill veta var det ska hållas vi återkommer så snart vi bokat.  

  
  
§7 Rasmöte på RS 

a) Innehåll 

Hälsoenkäten, reflektion och framtid, hur går vi vidare. 

      Lägga ut sjukdomar på hemsidan via forumet.  

Mentaliteten, MH och BPH 

Revidering av avelsrekommendationer. 

Övrigt 

b) Starttid 
Vi startar mötet kl. 10.00 avlutas senast 13.00 
Inbjudan kommer i AK spalten samt i forumet på hemsidan.  

  
§8 Statistik på hemsidan 

Vi lägger ut senaste året från Norge, Finland och Sverige. Danmark?  
Jane och Ann-britt tar fram för Sverige Pia för Finland Rebecka Norge. 

  
§9 Policy sociala medier 

Enskilda fall hänvisas till ak-mail eller till forumet på SLK. Allmänna frågor kan vi 
besvara.  



 
 
§10 Mentalitet, mail till domarna 

Tillsammans med CS har vi författat ett mail till domarna om att vi önskar att de 
uppmärksammar beteendet i ringarna så att icke rastypiskt beteende inte skall 
premieras. 

 
§11 Budget 

CS har skickat ett förslag till budget och vi tycker att förslaget är bra. Vi ska 
skicka in den budgetmall som kassören vill ha, Pia ordnar detta innan den 16/2. 

 
§12 Lapphundsticka 

Teresa ändrar så den går rätt. 
 
§13 Övrigt 

Skall de uppfödare som följer RAS senare avelsrekommendationerna premieras 
på något sätt via klubben, vi tar med oss frågan från CS 
Utbyte med nordiska länderna när det gäller statistik mm. Pia tar upp med RUK 
för att få de andras synpunkter.  

 
§14 Nästa möte  

11 mars 19.00 
 
§15 Mötet avslutas 
 Pia avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet      Justerat 
 
 
Pia Turunen       Ann-Britt Waldau 
 
 
          


