
Mötesprotokoll för AK svensk lapphund 2012-08-27  

Närvarande: Cattlin Marques, Maria Niska, Ewy Pettersson,Marie Sörensson, 

Frånvarande: Liselotte Ekberg 

 

§1 Mötet öppnas 

Marie förklarade mötet för öppnat 

 

§2 Val av justerare 

Mötet beslöt att välja Maria Niska som justerare 

 

§3 Godkännande av dagordning 

Mötet beslöt att godkänna dagordningen 

 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

§5 Uppfödarmöte 

Vi har haft möte den 21 juli sammantaget ett bra och givande möte 

men vi hade behövt mer tid. Minnesanteckningar är klara och skall 

läggas ut.  

 

§6 Månadens hane 

Verkar vara tekniska problem. Lars webmastern är kontaktad ett 

flertal gånger. Vi kontaktar Ulf Zetterström om detta eftersom 

månadens hane måste ut. Maria kontaktar Catrin Renlund, om 

månadens hane för augusti och september månaden.  

 

§7 RAS 

Ändringar och förslag har kommit in både på mötet och efter per 

mail. AK håller på att bearbeta detta och skall skicka ut det arbetade 

RAS till uppfödarna.   

 

§8 Dispens 

Mötet beslöt att tillstyrker dispensansökan för användande av en 

affekterad hane ( Sjaunjas Lurvas) till en prcd fri tik ( Cahppes Kiwi) 

Trots att hanen har släktskapsvärde 113, så ser vi att det finns linjer 



bakom honom som är värda att bevara. De hundar som höjer upp 

släktskapsvärdet finner vi inte kommer påverka avelsbasen nämnvärt 

eftersom den kennel som höjer upp värdet inte föder upp registrerad 

svensk lapphund längre. 

 

§9 Färgbeskrivning 

Vi fick ett mail från NLK ordförande om en exakt definition. Han 

skickade med bilder på en hund han tyckte var björnbrun. AK var 

eniga om den hunden inte är björnbrun utan feltecknad med sina 

glasögon och tecken på ben och byxor. Det går inte att exakt 

definiera färgen björnbrunt, men det är hundar som har mer eller 

mindre bruna skiftningar i pälsen.  

 

§10 PR-svensk lapphund 

Maria frågar Catrin Renlund om hon är intresserad.  

 

§11 Förklaring till rasstandard revidering. 

Marie tar och besvarar den förfrågan om revideringen som kommit 

in. 

 

§ 12 Sammanställning PRCD-testningen 

Cattlin och Marie arbetar tillsammans med detta.  

 

§13 Övriga frågor 

-Ras symposium kommer bli i Sundsvall under Juli/Aug. Tema 

hundens funktion. Hundanatomi-anatomibegrepp. 

-Skötselanvisning för Lapphund. Marie testar att scanna in den och 

skickar den sedan till alla i AK. 

- DNA test  

Vi har fått förfrågan att genetiskt populationstesta rasen. Vi inväntar 

svar från dem hur många som behövs innan något beslut tas. 

 

§ 14 Nästa möte  

Nästa möte planeras att bli Söndagen 7 oktober 19:30 

 

§ 15 Mötet avslutas 

Marie förklarade mötet för avslutat. 



 


