
Protokoll fört vid Svenska Lapphundklubbens telefonmöte RUK, tisdagen den 13/1, 2015. 

 
Närvarande: 
Pia Turunen 
Beate Johannessen 
Catharina Ellerström 
Teresa Lejenäs 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Teresa förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av sekreterare 
 Catharina utsågs till att vara mötessekreterare. 
  
§3 Val av justeringsman 
 Pia Turunen utsågs till att justera protokollet. 
  
§4 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§5 Föregående mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
  
§6 Uppföljning Nordiska uppfödarmötet 

Teresa redogjorde kort för sitt möte med NLKs ordförande i Lilleström, november 
2014.   

 
§7 Rassymposium 2015 

a) Var: Beate kollar upp i Linköping, Pia & Catharina tittar på möjliga lokaler utanför 
Linköping (inklusive Örebro-trakten). 

b) Innehåll: AK Fink har kontaktat SLU för en förfrågan. Vidare inväntar vi besked från 
Agria. Catharina kontaktar ytterligare föreläsare gällande mentalitet.  
Förhoppningsvis kan även PRs sammankallande ge en historisk exposé över 
lapphundarna. 

c) Budget: Diskussion hur vi kan minimera kostnaderna men ha ett riktigt bra 
rassymposium med många deltagare. 

d) d) Äska medel från SKK: Så fort vi har några mer bekräftade föreläsare samt 
uppgifter om kostnad för lokal kontaktar Catharina SKK. 

 
§8 Domarkonferens 
 Då SLKs förra domarkonferens hölls 2010 och man till SKK måste ansöka om 

domarkonferens tre år i förväg är det dags att dra igång planeringen inför nästa 
konferens. Eftersom dessa konferenser är mycket dyra ser SKK att man helst har 3-4 
olika raser vid samma konferens. Catharina uppdrogs därför att kontakta rasklubben 
för Isländsk fårhund för att se om de åter kan vara intresserade av att samorganisera 
detta. 

   
§9 Från CS 
 Teresa rapporterade kort från CS med fokus på ekonomin då SLK har 

likviditetsproblem.  



 
§10 Rapporter från AK 

a) Lapsk Vallhund: Arbetet med att sammanställa hälsoenkäter pågår. Parallellt pågår 
arbetet med att uppdatera RAS. 

b) Finsk Lapphund: Kommer under nu framöver att bestå av fyra avelsfunktionärer. 
Sammanställningen av den stora hälsoenkäten har gjorts tillgänglig på hemsidan.  
Uppdaterat RAS nu hos SKK. 

c) AK Svensk Lapphund: Kort redogörelse från rasmötet som hölls i Göteborg i 
november. Arbete pågår med det nya domarkompendiet och med utvärderingen 
av RAS 2014. 
 

 
§11 Övrigt 

a) Årsboken som pdf till respektive AK: Teresa har bett tryckeriet om att få 
dokumenten som pdf filer som sedan respektive AK får tillgång till. 

b) Rapport från forskningsdagen på SLU november 2014: Representant från CS och 
AK Finsk var där och ska inkomma med sammanfattning från dagen. 

c) SKKs temautbildningshelg för AK funktionärer vt -15: Diskussion om vem som ska 
åka. Anmälan är i februari. Det är viktigt att någon avelsfunktionär från SLK deltar. 

d) TK behöver fler medlemmar. Bra om respektive AK kan fråga via sina uppfödare. 
e) CS har bett RUK författa en kort inledande text till SKKs skrivelse om DNA tester 

som ska publiceras i Lapphunden. Catharina författar texten. 
f) Mentalitet: Hur kan CS bistå för att få fler hundar mentalbeskrivna (MH/BPH). 

Catharina kontaktar CS sekreterare för att be CS diskutera frågan. 
 
 
§12 RUK möten 2015,  
 Följande mötesdatum gäller för 2015: 17 februari, 24 mars, 18 augusti, samt den 24 

november. 
  
§13 Mötet avslutas 
 Teresa förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
Catharina Ellerström   Pia Turunen 
   
  


