
Protokoll från telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens avelskommitté för Svensk 

lapphund, tisdagen den 14/4, 2014. 

 

Närvarande:  Maria Niska 

 Catharina Ellerström 

 

§1 Mötets öppnande 

 Catharina förklarade mötet öppnat.  

 

§2 Val av justeringsman 

 Maria justerar protokollet. 

 

§3 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§4 Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5 Rapport från SKKs utbildningsdagar 5-6 april i Stockholm 

Rapport från mötet. Maria skriver ihop text med summering. SKK har lovat att 

distriburera delar av materialet som användes vid mötet. Det var ett mycket 

intressant möte och med givande föreläsningar, inte minst om hur man inom 

taxklubben jobbar med aveln mellan sina taxvarianter. 

 

§6 RAS 
Omskrivning och förtydligande är nu godkänt av CS, men vi inväntar ett justerat 

protokoll innan det går vidare till SKK AK. 

 

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

bekostnad (utan korrekt remiss): Catharina kontaktar Optigen för kopior på 

deras resultat av prcd-PRA analyserna. 

b) Verksamhetsberättelse 2013: Ska skickas in till CS inom kort. Marie 

Sörensson skriver första halvan av 2013 och nuvarande AK skriver för 

resterande delen av året. 

 

 

§8 Från RUK 
Arbete med det Nordiska AK mötet pågår. Kommer att hållas i Stockholm 

under augusti månad. 

 

§9 Dispensansökan 

 Inkomna dispensansökningar 

Jordbruksverket har glädjande nog godkänt även den andra inkommande 

ansökan från en uppfödare av svensk lapphund om dispens för användandet 

av prcd-PRA affekterad hane i avel.  

 



§10 Mentalitet 

 BPH-dag kommer med stor sannolikhet att arrangeras uppe i ÖN. 

AK önskar se fler hundar MH/BPH beskrivna.  

 

§11 Släktskapslistan 2014 

Separat möte/arbetsdag planeras in senare i vår. 

 

§12  Uppfödarmöten 2014 

 Planering inför de två kommande mötena i Mora och i Piteå. 

 

§13 Hälsocheck   

a) Agria breed profile: Inget från Agria ännu. 

b) Övriga försäkringsbolag: Inväntar mer information från If & Folksam. 

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

hälsoenkäterna): Pågående arbete. 

 

§14 Övrigt 

 I väntan på att SLKs e-mail adresser ska fungera finns en ny temporär g-mail 

adress till  respektive AK. 

 

§15 Nästa möte 

 Nästa telefonmöte sker i maj. Datum spikas senare. 

  

§16 Mötet avslutas 

 Catharina förklarade mötet avslutat. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


