
Protokoll fört vid Svenska Lapphundklubbens telefonmöte RUK, onsdagen den 23/9, 2015. 

 

Närvarande: 

Pia Turunen 
Beate Johannessen 
Catharina Ellerström 
Teresa Lejenäs 

 

§1 Mötets öppnande  

 Teresa förklarade mötet öppnat. 

§2         Val av sekreterare 

Beate valdes till mötets sekreterare.  

§3          Val av justeringsman 

Catharina utsågs till att justera protokollet.  

§4          Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

§5          Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

§6          Rassymposium 2015  

a) Annonsering: Vi uppdaterar pdf-filen med kennelkonsulenternas namn, tidsschema, 

på facebook och på hemsidan.  

b) Om sponsring till deltagarna: Beate kontaktar Essential , Teresa frågar om Tina  

Ahlman kan ordna något från Agria. 

c) Vi kontaktar våra respektive föreläsare, önskar dom välkomna, ger dom kontaktinfo 

de kan nå oss på, och starttid. 

d) Crash course: Diskussioner runt upplägg.  

e) Hantering av anmälan: Kassör behöver få listor på alla anmälda samt vilka som även 

deltar i middagen på kvällen.  

Alla har inte betalat, Catharina kontaktar dom. Teresa mailar lista över vad som saknas 

till oss andra. 

Beate kontaktar Scandic och beställer buffé, efterrätt, kaffe, och deltagarna köper själv 

den dryck de vill ha, så det blir ca 232 kronor. Vi ber om svar om 1-2 dagar från 

Scandic, sen går vi ut på hemsidan och uppdaterar 

 Övrigt  

 



§7  Domarkonferens 2018 

Vi inväntar besked från SKK, det har varit ett möte, men vi har inte fått veta något mer 

från SKK. 

§8  Hälsa & mentalitet 

Inget nytt. 

§9  Från CS:  

Om ekonomin, hur ligger kommittéerna inför kvartal 2?  CS har gjort av med mindre 

pengar än budgeterat. 2 CS-medlemmar har slutat. Lapphunden är lite försenad, då 

folk är sena med att skicka in till Lapphunden.  De flesta kommittéer ligger i fas med 

planeringen. Bra!  Sekreterarposten har lösts internt. Det har varit ordförandemöte, 

distrikten ska använda egen distriktslogga, på rosetter mm.  

  Hemsidejobbet löper på, en ny medlem i webbkommittén, och Ida är med på ett hörn. 

§10  Rapporter från AK 

a) Lapsk Vallhund: Har inte haft något möte, men har haft en del kontakter om 

valpförfrågningar som vi har besvarat.  

b)  Finsk Lapphund: kontaktpersoner inom CS, Teresa för lapsk, ingen för svensk och 

finsk. Rasmöte i Norra, Görel Idergard höll i det. Bra feedback. Det blir ak-möte 

fredag kväll i Linköping.  

Vi diskuterade hur vi ska bemöta diskussioner om t ex hälsa och avel, som finns på 

Facebook, be folk om att kontakta AK per email för att få info, och att vi lägger ut 

info på hemsidan. 

Många uppfödare är missnöjda med SKKs avläsning av hd-plåtarna. Det kan bero 

på avel, om man kollar statistiken.  Det är mer hd-fel, om en av föräldrarna har fel 

på höfterna.  AK finsk kan kontakta SKK om uppfödarnas frågor. Många informerar 

om sina sjuka hundar på FB, men få skriver till AK om det, informera om att info 

också måste komma in till AK, för att de kan arbeta vidare med det.  

 Har börjat på önskelistan till webbkommittén.  Pompes-tester diskuterades.  

Diskussion om SKK o vad som gäller för gentester från olika laboratorier. 

c)   AK Svensk Lapphund: Få hundar med få avkommor gör hd-index mer svårtolkat,    

möte med Sofia Malm för att diskutera detta. Kolla hellre hur det går för AK finsk,  

går ev med vid senare tillfälle, ta upp det på rasmöten. 

      Hd -statistiken går åt rätt håll för svensk. Rasträff i Måttsundsträffen.  

      Bra att slå i hop rasträffar för svensk lh o finsk lh. Stora kullar i början av året, nu på  

      snitt på 5,6 valpar, men ca 61 valpar i år, 1 stor kull i Finland i år, även kull i  

      Frankrike och USA.  Försöker ha koll på rasen utomlands.    

För 2 år sedan kontaktade AK svensk flera försäkringsbolag, fick in uppdatering från 

flera av dom, inte bara Agria, bra verktyg att jämföra med. Det kan alla AK be att få.  

Bra också att få info om vilken premiegrupp raserna ligger i. 

AK svensk har frågat på rasmöten vilka försäkringsbolag folk använder. 



Får bra återkoppling per email från hundägare.   Bra kommunikation mellan många 

uppfödare. Bra med ökad kullstorlek (då minskad är tecken på inavelsdepression). 

Förbättring av mentaliteten de senaste 10 åren.  

25 % BPH beskrivna hundar i år, om det inte blir fler valpar än dom 61 som har kommit 

tills nu.  

    En AK-medlem är anmäld till SKKs forskar- konferens, vi får resumé sen.  

 Johanna Björk ska hjälpa TK att sammanställa bruks resultat, tillsammans med Elina. 

§11  Övrigt  

Årsboken som pdf till respektive AK: Årsboken 2013 har vi fått, Teresa har skrivit in 

över 800 kritiker skrivs in digitalt direkt.  

 Vi i SLK sparar kritikerna lika länge som SKK, 2 år nu mera. 

a) Hemsidan, vi ska komma in med kommentarer/önskelista från varje AK. 

b)  Vi passar på att fotografera på rassymposiet. 

§12  Nästa möte 

Vi bestämmer det nästa vecka, kort efter rassymposiet, så vi kan skriva rapport  

  till SKK från rassymposiet. 

§13  Mötet avslutades  

 Teresa förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet    Justeras 
 
 
Beate Johannessen                      Catharina Ellerström 
 

 

Kommenterad [CE1]: Ska detta ligga under AK Finsk? 


