
Protokoll från Svenska Lapphundklubbens avelskommitté för SLH, tisdagen den 6/3, 2014. 
Telefonmöte. 

 

Närvarande: Maria Niska, Catharina Ellerström, 
Anmält förhinder: - 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Catharina öppnar mötet. 
 
§2 Val av justeringsman 
 Maria justerar protokollet. 
 
§3 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
  
§4 Föregående mötesprotokoll 
 Mötesprotokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Rapport från mötet på SKK 

Catharina återgav mötet uppe på SKK den 5 mars mellan SKK AK (Karin Drotz, Sofia 
Malm och Ulla-Britt Karlman) samt SLKs ordförande Teresa Lejenäs och Catharina (AK 
Slh). Det var en positivt och konstruktivt möte som bl.a. resulterade i att vi 
förmodligen kommer få en ”egen” kontaktperson från SKK AK som då i högre grad kan 
vara insatt i rasen och de utmaningar den står inför. Omformuleringen i RAS gällande 
antalet avkommer diskuterades också (se §6). SLK AK inbjöds också att i samband med 
SKKs temautbildning i april, presentera utmaningarna och erfarenheterna från avel i 
en numerärt liten population. 

  
§6 RAS 

För att få en så tydlig text som möjligt så kommer vi följa uppfödarnas förslag och 
därför omformulera texten i RAS så att man rekommenderar att varje tik/hane får ha 
max 15 avkommer. Detta ska skrivas in så att det blir tydligt i dokumentet. Från SKKs 
sida nämndes också möjligheten att få detta inskrivet som ett krav, men då SLKs 
uppfödare tydligt visat att de ser RAS som ett viktigt dokument finns det i nuläget 
ingen anledning att gå från rekommendation till krav i denna skrivning. Naturligtvis får 
vi dock inte bryta mot SKKs regler som begränsar antalet kullar till max fem kullar per 
tik och där ingen hane får ha 25 avkommer eller mer. 
 
 

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

(utan korrekt remiss).  
 Arbetet fortgår. 

b) AKs budgetäskande för 2014 
CS har fått AK Slhs’s budgetäskande. Ingen stor förändring jämfört med 2013 års 
budget.  

 
§8 Från RUK 



 Catharina rapporterade om planerna inför det Nordiska AK mötet i höst som 
förmodligen förläggs i Stockholmstrakten i samband med annat hund-event.  

 
 
§9 Dispensansökan 
 Inget nytt 
 
§10 Mentalitet 
 Inväntar datum för första BPH dagen för lapphundar (samtliga raser). 
 
§11 Släktskapslistan 2014 
 SLU något försenade, men de ska vara klara inom kort. 
 
§12  Uppfödarmöten 2014 

Planeringsarbete inför uppfödarmötet på RS samt det som kommer att hållas i Övre 
Norra (Piteå-trakten) under juli månad. 
 

§13 Hälsocheck 
a) Agria breed profile 

Agria SKA göra breed profile för SLh under våren. 
b) Övriga försäkringsbolag 

Catharina i kontakt med de fyra största aktörerna för att försöka få in deras 
regleringar gällande Slh för de sista åren. 

c) Databas för till AK anmälda sjukdomar (inkl infon som finns i hälsoenkäterna) 
AKs mål att under året ha etablerat en databas för inrapporterade och därmed 
bekräftade sjukdomsfall gällande Slh. Det innebär bland annat att den information 
som finns i hälsoenkäterna från 2012 ska föras in i databasen. 

 
§14 Månandens hane 
 Vi inväntar nya släktskapslistan för 2014, därefter möte med ansvarig person för 

månadens hane (Catrin Renlund) för att diskutera en uppdaterad lista på möjliga hanar 
och då också kanske med t ex dispens-hanar i åtanke. 

 
§15 Hemsidan/tidningen 
 Inget nytt att rapportera 

 
§16 SKKs Temautbildning 5-6 april 
 Planering inför den presentation som Maria kommer att ge på detta möte. 
 
§17 Nästa möte 
 Preliminärt datum 24 mars, 1900 

 
§18 Mötet avslutas 
 Catharina förklarade mötet avslutat. 
 


