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Protokoll fört vid SLKs avelskommitté för Svensk Lapphund, 
söndagen den 20/12 2015 

 

Närvarande: Catrin Renlund, Maria Niska, Catharina Ellerström 

 

§1 Mötets öppnande. 
 Catharina förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av justeringsman 
 Mötet utsåg Maria att jämte sammankallande justera protokollet. 
  
§3 Godkännande av dagordning. 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades därefter till 
handlingarna. 

 
§5 Summering av de två arbetsmöten som hållits under hösten 

a) I samband med rassymposiet i Linköping hölls ett fysiskt möte med 
fokus på det svenska domarkompendiet. 

b) AK har via CS fått NLKs förslag till nya domarkompendium för svensk 
lapphund. AK höll ett extra telefonmöte för att gå igenom och förslå 
ändringar baserat på rasstandarden och SKKs rekommendationer. 
Version med kommentarer och förslag på ändringar skickades till 
SLK CS för återsändande till SKK varifrån förfrågan om granskning 
kom. 
. 

§6 Från CS 
 a)  Pengarna från SKK gällande Optigen har nu inkommit till SLKs   
                         bankkonto.  
 b)  Sten Pettersson (SLK CS) är utsedd till att vara ny kontaktperson för  
      AK Slh. Catharina har haft ett telefonmöte med honom för att    
                        informera honom om arbetet i kommittéen.       
 c)  Nya direktiv för SLKs sammankallande funktionärer ska tas fram av  
                         SLK CS.       
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§7 Från RUK 
 a) Ännu inget besked från SKK gällande domarkonferensen 2018. 
                        Teresa Lejenäs ansvara för kommunikationen med SKK. 
 b) Catharina återgav innehållit från SKKs forskningsdag för  

    avelsfunktionärer den 22 november som var mycket givande.  
                        Skriftlig rapport kommer att sammanfattas och skickas till 

    SLKs tre avelskommittéer. 
 
§8 Årsutvärdering (RAS 2015) 
 Mötet diskuterade hur man ska lägga upp arbetet med årets 

avelsutvärdering.  
   
§9 Domarkompendium 

Catharina har ställt frågan till CS om layout-förslaget är klart men ännu 
inte fått något besked. 

 Catharina skickar upp befintligt bildmaterial som har inkommit. 
 Maria och Catrin jobbar sedan vidare med arbetsversionen. 
.  
§10 Avel & hälsostatus Slh 
 Catharina har skickat ut förfrågan om skadereglering gällande Slh till 

försäkringsbolagen för 2014-2015. Svaren kommer ingå i 
avelsutvärderingen för 2015. 

 Mötet diskuterade sjukdomsrapportering från ägare och uppfödare till 
AK. 

  
§11 Slh i världen 
 Under hösten föddes en kull om fem valpar i Danmark. 
 Eftersom det föds så få svenska lapphundar är det extra viktigt att AK 

även försöker få en överblick på aveln utanför Sverige och etablerar 
kontakt med dessa uppfödare. Detta arbete är påbörjat. 

  
    
§12 Från SKK 
 a) DogWeb: Översätta RAS till engelska. Detta ligger helt i linje med AKs 

internationella intentioner (se §11). Catharina kontaktar Teresa för att få 
mer information om förfarandet. 

 b) Mötet noterar att SKK nu lanserar en ny uppfödarutbildning, samt nya 
grundregler. 

 
§13 Diskussion runt potentiell inkorsning  
 Maria har varit i kontakt med en avelsfunktionär för Gotlandsstövarna 

som har berättat om deras erfarenheter (både bra & dåliga) från 
inkorsningsprojektet. 
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 Maria kommer att ha återkommande kontakter med klubben för att följa 
deras arbete. 

 
§14 Mentalitet  

Inga hundar har beskrivits sedan AKs förra mötet. Information om, och 
uppmaningar att beskriva hundar kommer att förmedlas under senvintern 
2016 till klubbens medlemmar.  

  
§15 Uppdatering av listorna på hemsidan 
 Funktionen ”ej tillgänglig för avel” är fortfarande inte fixad. Catharina har 

tagit upp det med CS Sten P eftersom funktionen fick klartecken från CS 
redan i våras. 

 
§16 Planering 2016 

Mötet diskuterade planerna för 2016. Viktigt med flera uppfödarmöten, 
inte minst för att diskutera aveln och eventuella inkorsningar. 
Budgetförslag ska in till CS jan/feb. 

 
§17 Övrigt 
 Catharina har i samband med ett Stockholmsbesök varit på SKKs 

bibliotek och börjat dokumentera stamböckerna för Svensk lapphund, 
denna gång med fokus på mitten av 1900-talet då rasen kraftigt 
reducerades i antal. 

 
§18 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 
 Inget ärende var av sådan art att det inte kan diskuteras innan protokollet 

är justerat. 
  
§19 Nästa möte 
 Bestäms i början av 2016. 
 
§20 Mötet avslutas 
 Catharina förklarade mötet avslutat. 
  
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
Catharina Ellerström    Maria Niska 
   
 


