
Protokoll för Svenska Lapphundklubbens telefonmöte RUK, måndagen den 
30/6, 2014. 

 

Närvarande: Catharina Ellerström 
  Beate Johanessen 
  Teresa Lejenäs 
  Pia Turunen 

 
 
§1 Mötets öppnande 
 Teresa hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av sekreterare 

Catharina valdes till mötets sekreterare.  
  
§3 Val av justeringsman 
 Pia utsågs till att justera protokollet 
  
§4 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§5 Föregående mötesprotokoll  
 Föregåenden mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
   
§6 Nordiska uppfödarmötet 

a) Plats: Solvalla. Klart. 
b) Kostnad: eventuellt reducerat pris, gällande lokal. Teresa följer upp.  
c) Hotellrum: bokas senast den 23 juli. 
d) Program: Svensk lapphund, Addisons projekt (finsk/SLU), Lapsk vallhund, 

Mentalitet – MH/BPH (Beate/Catharina). På kvällen musikunderhållning då 
Hans och Kristina Balstedt framträder. 

e) Inbjudan: Genomgång om vad som bör stå på inbjudan och vilka tider som 
gäller. Catharina skickar ut förslag inom kort. 

f) Entréavgift: 100 kr/person och dag. Denna utgift finns inte budgeterad utan 
tillkommer. 
 
 

§7 Från CS 
 Teresa informerade kort om nya sekreteraren och kassören i CS. 
  
  
§8 Mentalitet 
 RUK noterar med glädje att medlemmar i Mellansvenska distriktet har planerat 

in en BPH dag under hösten.  
  
 
§9 Rapporter från AK 

a) AK Lapsk Vallhund: Rapporten från SKKs utbildning ännu inte skriven. 
Arbetet med RAS och enkäterna fortgår.  

b) Finsk Lapphund: Arbetet med enkäterna fortgår. Kort information om 
SLUs  projektet om Addison . Diskussioner om hur man kan stötta nya 
valpägare.  



c) AK Svensk Lapphund: Nytt rasmöte uppe i Piteå första helgen i juli. Då 
kommer även Linda-Mari Berglund föreläsa om AI. Kopior på testresultat för 
de norska hundarna från Optigen har anlänt . Maria N kommer att kontakta 
SKK nu för att få tillstånd återbetalning. 
 

§10 Hemsidan/tidningen 
 Ny webmaster samt fler personer som kopplas till hemsidans underhåll. 
 Tf redaktör (Malin Widlund) för Lapphunden 
 
§11 Övrigt  
 Årsboken.  
 Då årsboken är ett viktigt exteriört dokument för samtliga AK vore det lämpligt 

om respektive AK kunde erhålla sin del i pdf format och samla de olika 
årgångarna på ett ställe (intranätet på hemsidan). Catharina kontaktar Ingegärd 
S  om detta. 

  
  
  
§12 Nästa möte 
 Preliminärt datum för nästa möte är måndagen den 4 augusti klockan 1900. 
  
 
§13 Mötet avslutas 
 Teresa förklarade mötet avslutat.  
  
 

 

 


