
Protokoll fört vid Svenska Lapphundklubbens telefonmöte RUK, tisdagen den 17/2, 2015. 

 
Närvarande: 
Pia Turunen 
Beate Johannessen 
Catharina Ellerström 
Teresa Lejenäs 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Teresa förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av sekreterare 
 Beate utsågs till att vara mötessekreterare. 
  
§3 Val av justeringsman 
 Catharina utsågs 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) Var – Ånnaboda diskuterades 
b) Vi diskuterade föreläsarna och tema till lördag och söndag 
c)  Budget 
d)  Äska medel från SKK, Catharina ansöker så fort vi har bestämt lokal och lite fler  

                            föreläsare är klara. 
 

§7 Domarkonferens 2018:  
                           CE skickat ut SKKs folder om hur man arrangerar domarkonferenser. Maxbelopp från 

SKK 100 000 kr.? 
 
 
§8 Från CS:  
                          Budgetförslag skickas in till CS med det första. Vi diskuterade dom olika AKs 

budgetförslag. Kassören har gjort en bättre mall som de olika kommittéerna kan 
använda.   

                          SKK har ev web-baserade kurser på gång, det har fått ett stort gensvar.  
                          SKK har skickat ut ett dokument med info om kastrering, kanske bra att skicka ut till 

alla nya valpköpare.     
 
§9 Rapporter från AK 

a) Lapsk Vallhund: Fortsatt jobb med hälsoenkäterna. Vi arbetar också med att 
uppdatera RAS, förbereda rasmötet på RS och förbättra info på lapsksidan på SLKs 
hemsida. 

b) Finsk Lapphund: Förbereder rasmötet på RS. Sammanställer statistik, ska läggas ut 
på hemsidan. SKK avråder från att lägga ut listor med sjuka hundar på hemsidan, ta 
upp det på rasmötet. Det är nu 4 medlemmar i AK finsk lh. 



c) AK Svensk Lapphund: Diskussion om användning av hundar med navelbrock. 
 

 
§10 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) När SKK godkänner ett nytt Raskompendium, får klubben 3000 kronor. 
c) SKKs temautbildningshelg för AK funktionärer vt -15: En från AK svensk deltar. 
d) Vi har inte fått någon rapport från SLUs forskningsdag i november 2014, Teresa 

kollar upp det. 
e) Catharina skickade info från SKK om användning av DNA-tester till Lapphunden nr 

1. 
 

 
 
§12 RUK möten 2015,  
 Följande mötesdatum gäller för 2015: 17 februari, 28 april, 18 augusti, samt den 24 

november. 
  
§13 Mötet avslutas 
 Teresa förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
Beate Johannessen                      Catharina Ellerström 
   
  


