
Protokoll för Svenska Lapphundklubbens telefonmöte RUK, torsdagen den 30/10, 2014. 

 
Närvarande: Lars Ädel (del av mötet), Teresa Lejenäs, Catharina Ellerström, Beate Johannessen och 
Pia Turunen 
 
§1 Mötets öppnande 

Teresa förklarar mötet öppnat  
  
§2 Val av sekreterare 
 Pia valdes till mötets sekreterare. 
 
§3 Val av justeringsman 
 Catharina valdes att justera protokollet. 
 
§4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§5 Föregående mötesprotokoll  

Godkändes och lades till handlingarna. 
 

§6 Ändrad layout på hemsidan 
Hur får vi layouten mer enhetlig. Samlande rubriker så att det blir lättare att hitta även 
för nya besökare på hemsidan. Web tittar på detta.  
Web lägger in på hemsidan ett dokument där vi kan lägga in sjukdomar som kopplas 
till hunddatabasen, detta för att underlätta arbetet för AK. Kommer endast vara synligt 
för ledamöter med behörighet. 
Rutiner för hur vissa funktioner ska användas på hemsidan skall tas fram.  
Efter denna punkt tackade vi Lars för hans medverkan. 
 

§7 Uppföljning Nordiska uppfödarmötet 
Teresa har varit i kontakt med Norge och Finland. I Finland pågår en omorganisation 
och de återkommer när de är klara. Bägge länderna är positiva till samarbete. Ev. blir 
det möjlighet till träff i Norge och ev. Stora Stockholm.  
 

§8 Rassymposium 2015 
a) När 

17 - 18 oktober 2015  
b) Var 

Linköping med omnejd. Beate tar reda på alternativ 
c) Innehåll – några av förslagen som kom upp. 

Per Jensen, har tackat ja.  
Svensk Hundungdom 
Jan Gyllensten 
Agria 
Intresseföreningen kroppsvallarna 

d) Budget 
SKK kan bidra med 10000 

   
§9 Från CS 
 Budget för 2015 skall in snarast.  
 Tidningen håller tidsplanen. 



 Web och ungdomskommittén är igång. 
 
§10 Rapporter från AK 

a) AK Lapsk Vallhund 
120 enkäter inkomna fler på väg in.  

b) Finsk Lapphund  
Maria och Pia skall sammanställa enkäterna första halvan av november.  
SLU projektet fortsätter.  

c) AK Svensk Lapphund  
Arbetar med domarkompendiet, SKK-granskare kommer in tidigt i processen som 
stöd.  
Ras-möte 8/11 i Göteborg. Alla medlemmar är välkomna.  

   
§11 Övrigt 

a) Årsboken som pdf till respektive AK 
Har inte kommit 

b) Raskompendium  
AK-svensk arbetar med sin, lapsk och finsk avvaktar lite då rasstandarden blivit 
reviderad och ej är ute ännu. 

c) Hundgenetikgruppens inbjudan 22 november, SLU 
AK-finsk skickar ledamöter för att delta då detta känns viktigt, SLU har speciellt 
bett oss att närvara med tanke på Addisonprojektet. Även Teresa närvarar på 
konferensen. 

d) AK Svensk rasmöte den 8/11 
Avhandlat under paragraf 10 

 e)    SKK’s temahelg för avelsfunktionärer, våren 2015 
         Viktigt att ngn är där. Hålls 5-6 april 2015 handlar om genetisk variation. 
 
§12 Nästa möte 
 27/11 19.00 
 
§13 Mötet avslutas 
 Teresa avslutar mötet.  
 
 
 
Sekreterare:   Justerat av:  
Pia Turunen   Catharina Ellerström 

   
  


