
Protokoll för SLK AK svensk lapphund den 18 mars, telefonmöte 

Deltar: Cattlin Marques, Ewy Pettersson, Liselotte Ekberg, Marie Sörensson 

Anmält förhinder: Maria Niska 

§ 1 Mötets öppnande 

 Marie hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

 Mötet gick igenom och godkände dagordningen 

§ 3 Val av mötessekreterare 

 Mötet beslöt att välja Cattlin som mötessekreterare 

§ 4 Val av justerare 

 Mötet beslöt att välja Ewy som justerare 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna 

§ 6 Uppfödarmöte i april 

Marie rapporterade att endast 3 personer hade anmält sitt intresse för uppfödarmötet 

i april. Mötet beslöt att skjuta fram detta uppfödarmöte och arrangera det under 

sommaren, där förhoppningsvis fler har möjlighet att delta. Vi diskuterade olika sätt 

att få fler intresserade och bestämde oss att lägga mötet i samband med SKK Köping 

utställning i Juli månad.  

 

§ 7 Verksamhetsberättelse 2011 och verksamhetsplan för 2012 

Marie har varit i kontakt med Catrin angående verksamhetsberättelsen, så Catrin 

skriver för den delen av året som hon var sammankallande och Marie för den delen av 

året som hon varit sammankallande. 

Mötet diskuterade tidsplanen för RAS arbete som måste skrivas om nu när 

uppfödarmötet blev framflyttat pågrund av att för få deltagare intresseanmält sig. 

Cattlin tar och publicerar den nya tidsplanen på SLK hemsida. Bil. 1 

 

§ 8 Inbjudan till temautbildning Hundars mentalitet i april 

 Mötet beslöt att skicka Marie på denna utbildning. 



§ 9 Nordiskt AK möte 

Cattlin rapporterade att hon varit i kontakt med AK i Norge och Finland och att 

nordiskt AK möte blir av i samband med SLK rikstämma den 19 Maj. Då uppdraget 

tidigare legat på CS, rapporterade Cattlin att hon varit i kontakt med SLK ordförande 

Stig och fått klartecken att ordna nordiskt AK möte för svensk lapphund då han inte 

kunnat få det till stånd. 

§ 10 Månadens hane  

Liselotte mailar Catrin om hon kan tänka sig ansvara för detta. Material skickas sedan 

till Cattlin för publicering på hemsidan. 

§ 11 RAS.  

Mötet beslöt att träffas och förarbeta RAS den 5/5. För att sedan kunna skicka ut 

underlag till uppfödarna och kalla till nytt uppfödarmöte. 

§ 12 Nästa möte  

 Mötet beslöt att träffas den 5 maj hemma hos Liselotte Ekberg 

§ 13 Mötets avslutande 

 Marie tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bil 1 

Verksamhetsplan för 2012 

 * April: Ca. 600 st hälsoenkäter skickas ut till lapphundsägare, för att få en aktuell koll på hälsan i 
rasen idag. Inbjudan till uppfödarmötet kommer komma ut på www.slk.nu samt i mailutskick till aktiva 
uppfödare som är medlemmar i SLK. 

* Maj: Hälsoenkäternas resultat sammanställs. AK träffas och förarbetar RAS. Nordiskt AK möte i 
samband med rikstämman. 
 
 

* Juni: RAS samt sammanställning av hälsoenkäten skickas ut till aktiva uppfödare som är medlemmar 
i SLK. Vi har blivit lovade att den nya s.k Arveliuslistan med släktskapsvärden skall vara klar för 
publicering på hemsidan. 
 
 

 * Juli: 1 dagars uppfödarmöte lördagen den 21 juli i närheten av Köping ( den 22 Juli är det utställning 
i Köping ).  
 
 

* Augusti/September: Det uppdaterade RAS skickas ut på en ny runda till aktiva uppfödare i SLK för 
godkännande. Det är viktigt att alla uppfödare är överrens om vår nya avelsstrategi. När uppfödarna 
har godkänt RAS skickas RAS vidare till SLK CS för att sedan gå vidare till SKK AK för godkännande. 
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