
Protokoll från telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens avelskommitté för Svensk 

Lapphund, torsdagen den 9/10, 2014. 

 

Närvarande:  Maria Niska 

 Catrin Renlund 

 Catharina Ellerström 

 

§1 Mötets öppnande 

 Catharina E förklarade mötet öppnat. 

  

§2 Val av justeringsman 

 Catrin R valdes att justera protokollet. 

  

§3 Godkännande av dagordning 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

  

§4 Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§5 Budget/Ekonomi 

Inga nya utgifter har tillkommit sedan förra mötet. Dokumentet på hemsidan är 

uppdaterat. 

  

§6 Planering inför höstens rasmöte i Göteborg 

 a) Lokal är bokad. 

 b) Samtliga föreläsare är tillfrågade och några har redan bekräftat. 

c) En avgift på ca 100 kr/deltagare kommer att tas ut. Studiefrämjandet bidrar 

också med lite support.  

d) Förannonsering har gjorts på SLKs hemsida men riktig annons kommer inom 

kort. 

 

§7 Från CS 
a) Finansiering av de norska hundar som har prcd-PRA testats på SLKs 

bekostnad (utan korrekt remiss): Svar från fyra norska hundägare har 

inkommit och två brev har kommit i retur (avsändare okänd). Maria skickar 

ut påminnelse till de resterande norska hundägarna samt kontaktar Norska 

AK alternativt NKK för att försöka få korrekt adresser till de två som kom i 

retur. Catrin börjar skissa på brev till SKK som förklarar processen. 

 

b) Domarkompendiet. Catharina har hämtat in dokument från SKK. Catrin 

plockar fram material från senaste domarkonferensen. Texten i nya 

kompendiet måste följa den senast godkända standardbeskrivningen för 

Svensk lapphund (reviderad och godkänd 2011). 

 

 

§8 Från RUK 

 a) Nordiska AK mötet: Teresa Lejenäs ska kontakta ordförande i de nordiska 

länderna för att diskutera ett eventuellt nytt möte. 

 b) Rassymposium 2015: Diskussion runt gällande förslag. 



 c) Omarbetning av hemsidan: De olika AK sidorna ska harmoniseras – hur 

vill vi ha det? Viktigt med input inom kort. Catharina följer upp. 

 

§9 Lapphunden   
 Genomgång av innehållet i AKs spalt för nummer 4. 

 

§10 NLK 

 AK kommer att sammanställa vilka skillnader som föreligger i 

registreringsregler av valpar för NLK och SLK.  

Diskussion om hur kontakten med våra norska kollegor kan underlätta  

gränsöverskridande avel. 

  

§11 Mentalitet 

Vi måste få fler svenska lapphundar mentalbeskrivna. Catrin och Maria följer 

upp möjligheten med BPH på Grans i Öjebyn. 

 

§12 Hälsocheck   

a) Trots flera kontaktförsök med If förefaller vi inte få någon information från 

dem gällande skaderegleringar på Svensk lapphund de sista fem åren. 

b) Databas för till AK anmälda sjukdomar (inkl infon som finns i 

hälsoenkäterna): Går långsamt framåt. 

   

§13 Uppdatering av listorna på hemsidan.  

 Catrin har kontaktat webmastern med förslag på förändringar.  

  

  

§14 Nästa möte 

 Preliminärt den 29 oktober, 19.30.  

  

§15 Mötet avslutas 

 Catharina förklarade mötet avslutat. 


