
 
Rasutvecklingskommittén 
 

Protokoll fört vid Svenska Lapphundklubbens RUK möte, söndagen den 
21/12, 2015. 

Närvarande: Teresa Lejenäs (CS), Pia Turunen (AK Finsk), Catharina Ellerström (AK Slh) 
Anmäld frånvaro: Beate Johannessen (AK Lapsk) 
 
§1 Mötets öppnande 
 Teresa förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av sekreterare 
 Mötet utsåg Catharina till mötessekreterare. 
  
§3 Val av justeringsman 
 Mötet utsåg Teresa till att justera protokollet. 
  
§4 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§5 Föregående mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
  
§6 Rassymposium 2015 

a) Rapportering SKK 
Teresa kollar med kassören så att den ekonomiska redovisningen har inkommit till 
SKK så att SKK sedan kan betala ut sitt bidrag till SLK (10 000 kr). 

b) Utvärdering 
Catharina summerade innehållet i de utvärderingar som inkommit. Rassymposiet 
får gott betyg vilket är glädjande. Då vi gärna vill få in fler utvärderingar skickas en 
påminnelse ut via mejl och hemsida inom kort. 

c) Tankar inför 2017 års rassymposium 
Förslag från inkomna enkäter diskuterades. Uppföljning BPH- mentalitet samt HD 
index vore lämpliga. För att kunna äska medel från SKK så är det viktigt att temat 
för konferensen följer SKKs direktiv (avel/mentalitet) även om enstaka punkter på 
programmet kan tänkas avvika. För 2015 års rassymposium betalade deltagarna 
enbart för mat och fika. Kostnaden för lokal och föreläsare finansierades av SLK 
samt SKK.  

 
§7 Domarkonferens 2018 
 SKK har kontaktat SLK och ställt frågan om klubben kan tänka sig att arrangera detta 

med fler klubbar och föreslog Polarhundklubben som lämplig klubb. Eftersom SLK 
redan koordinerat föreslagna datum med Svenska Isländsk Fårhund klubben ska SKK 
kontakta även dem i frågan. Om inte SKK återkopplar inom kort så kontaktar vi 
(Teresa) dem under januari månad. 
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§8 Hälsa & mentalitet 

a) SKKs informationsdag HD-index 
AK Finsk deltog (Pia och Maria Risberg) och de har skickat ut en sammanställning 
till samtliga AK, men de kommer även att skickat ut ytterligare information 
(inkluderar en del material från SKK). AK Finsk tror att det kommer bli ett BRA 
verktyg för Flh.  

b) SKKs forskningssymposium för avelsfunktionärer. 
AK Svensk deltog. Catharina redogjorde för det mycket intressanta innehållet 
denna dag. Information gällande delar av presentationerna som hölls dagen innan 
(öppen för alla SKKs medlemmar) har redan skickats ut till respektive AK och en 
sammanfattning från avelsfunktionärsdagen skickas ut inom kort. 

   
§9 Från CS 
 Teresa informerade om budgetarbetet. Respektive AK kommer att få mer detaljerad 

information och ska sedan återkoppla till CS under januari.  
CS kommer att ta fram nya direktiv för sammankallande i kommittéerna för att 
tydliggöra ansvarsområde. 
TK tittar över reglerna för Bargi. 
CS har glädjande noterat ett uppsving i medlemsantal.  
Arbete pågår med hemsidan. 
CS diskuterar medlemshantering och en eventuell modest höjning av 
medlemsavgiften. 

  
 
§10 Rapporter från AK 

a) AK Lapsk Vallhund 
Teresa meddelade att RAS för Lapsk Vallhund nu inkommit till CS. Texten ska nu in 
i den formatmall som SKK har tagit fram för RAS. 

b) Finsk Lapphund  
AK Flh har deltagit i SKKs informationsdag för HD-index. 
Man arbetar nu med en ny ansvarsfördelning av arbetsuppgifterna inom AK. 
Önskemål till WK har inlämnats.  

c) AK Svensk Lapphund 
AK Svensk deltog i SKKs forskningssymposium den 22 november. 
AK har besökt SKKs arkiv för att gå igenom stamböckerna under mitten av 1900-
talet då en betydande minskning av antalet svenska lapphundar då noterades. 
Arbetet med RAS-utvärdering 2015 pågår, bland annat har de olika 
försäkringsbolagen kontaktats (gällande skaderegleringar Slh för åren 2014-2015). 
Planering för arbetet 2016 pågår. 
Extra AK möte har hållits för att kommentera NLKs förslag på domarkompendium 
som via CS inkom från SKK. 
För det svenska domarkompendiet ska CS återkomma med layout. 
RAS ska översättas till engelska. 
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§11 Övrigt 

a) Årsboken som pdf till respektive AK 
Teresa kontaktar återigen ansvarig så att respektive AK får sin del av årsboken 
2014. 

b) Hemsidan 
Mötet diskuterar vikten av att kunna använda hemsidan för att samla information 
om respektive ras. 

   
§12 Nästa möte 
 Nästa mötes hålls i mitten av januari men datum bestäms senare. Detta möte kommer 

att fokusera på budget för 2016, både för RUK och respektive AK. 
 
§13 Mötet avslutas 
 Teresa förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Catharina Ellerström (AK Slh)    (Teresa Lejenäs, CS) 
  
   
  


