
AK-MÖTE SVENSKLAPPHUND TISDAGEN 14/9 2010-09-21 

Närvarande Catrin Renlund, Cattlin Marques, Marie Sörensson och Maria 

Niska.  

  

1.   Öppnande av mötet 

Catrin öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

  

2.   Godkännande av dagordningen  

Dagordningen godkändes. 

  

3.   Val av justerare 

Cattlin valdes att justera protokollet 

  

4.   Genomgång av föregående protokoll/ gamla ärenden. 

Senaste mötet var i april månad. Artikeln om kastrerade hanhundar är ej gjord ännu. Catrin 

skall göra den.  

5.   Ansvarsområden 

Vi beslutar att vi skall dela upp allt för att minska bördan för resp. AK ledamot. Vi kommer 

ha AK-möte var annan månad. Om något akut skulle dyka upp har vi ett extra AK-möte.  

  

  

Månadens hane: är uppskattat av våra medlemmar.  

 Cattlin och Maria turas om med månadens hane, Cattlin tar oktober månad.  

Rassymposium 2011.  

I Örebro helgen 5-7 augusti. Symposiet blir på söndagen. En person som bor på orten är 

kontaktad angående hjälp med det praktiska, men vi har inte fått svar. Den 5:e och 6:e är det 

utställning och söndagen den 7:e är rassymposium.  

Rassymposiet är ett samarbete inom RUK och de respektive AK:na. Vi kontrollera vad 

hundägare och uppfödare vill ta upp via lapphunden och mail. Cattlin ordnar med tidningen 

och Catrin lägger ut en blänkare om detta i forumet på SLK hemsida..  

Vi talat om ev. föreläsningar och kom fram till att en föreläsning angående mentalitet och den 

nya testformen BHP kunde vara intressant. 

AK-svensk på www.slk.nu 

Cattlin sköter sidan. 

Vi pratar om hur vi ska göra sidan lite mer intressant. Ett förslag är en avelsguide för att 

underlätta för nya uppfödare och kanske locka fler till att ta en kull på sin tik.  

Vi pratar även om att införa mentorer som ska kunna hjälpa nya uppfödare. Catrin tar upp 

detta på nästa RUK-möte då vi tror att vi måste samarbeta över rasgränserna med detta, då det 

är stora avstånd i landet.  

http://www.slk.nu/


När det gäller rasinfo diskuterar vi att utöka det med ett avsnitt om hur rasen är att jobba med 

och sätta in mera bilder, gärna bilder där hunden arbetar.  

Optigen-kontakt 

Cattlin håller i kontakten med Optigen eftersom hon haft den kontakten tidigare och talar bra 

engelska. Malin Widlund hjälper oss fortsättningsvis med att ringa och guida hanhundsägarna 

i processen.  

För att få en god översikt om läget ska Catrin ta kontakt med NKK för medlemskap och 

tillgång till dogweb och Cattlin ordnar med inloggning så att Linda Warelius får tillgång till 

vår hunddatabas på www.slk.nu. 

Det kommer att vara avelskonferens i Upplands Väsby utanför Stockholm den 5-6/3 2011. Vi 

får se hur många klubben kan skicka och hur många som får komma.  

Vår nya rasstandard är klar.  

Förslaget är inskickat till SKK Standardkommitté som förhoppningsvis klubbar den 
under hösten 

RAS 

Är påbörjat och vi lägger ut dokumentet på AK-modulen för att vi alla ska se hur dokumentet 

ser ut nu.  

Hälsoenkät 

Marie kontrollerar med Inger och Hanna var de gamla hälsoenkäterna finns.  

Mentalitet 

På förra rassymposiet kom det önskemål om att vi skall diskutera mentalitet på våra raser. 

Den nya testformen BHP diskuteras och utformas just nu. Det kanske blir att det blir ett ämne 

på rassymposiet 2011.  

Ögonlysning affectedhundar- samarbete med Norge 

Catrin kontaktar Helena Rosenberg på SKK för att diskutera betydelsen av att vi ögonlyser. 

6.   Hur ska vi göra för att öka intresset för svensk lapphund.  

Detta har diskuterats på vårt forum då det varit svårt för våra uppfödare i Sverige och Norge 

att bli av med valpar sista månaderna. Vi diskuterar om information och hänvisning till 

hemsidan på blocket kan vara en väg: Catrin tar upp detta på RUK-mötet. Vi bör undersöka 

vilka kanaler som blivande valpköpare använder när de bestämmer sig för vilken ras de skall 

köp och när de sedan bestämmer sig för att leta uppfödare.  

  

Marie ska gå AK-utbildning steg 1 den 16-17 oktober.  

  

Nästa möte kommer att hållas i november.  

  

Vid pennan 

 Maria Niska 

 

http://www.slk.nu/

