
 
 
 

 

Protokoll fört vid Svenska Lapphundklubbens telefonmöte RUK, söndagen 
den 17/7 2016. 

 
Närvarande: Marie Bankhed, Catharina Ellerström, Ann-Britt Waldau 
Anmäld frånvaro: Lotta Sjaunja 
 
§1 Mötets öppnande 
 Catharina förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av sekreterare 
 Mötet utsåg Catharina till att vara mötets sekreterare. 
  
§3 Val av justeringsman 
 Mötet utsåg Ann-Britt att jämte Catharina justera protokollet. 
  
§4 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§5 Föregående mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll godkändes varefter det lades till handlingarna. 
  
§6 Från CS 

CS kommer att behöva fokusera till 100 % på SKKs direktiv gällande omstrukturering av 
SLK.   

  
§7 Rassymposium 2017 

Planerna för rassymposium 2017 får bordläggas tills att SLKs nya struktur blivit tydlig 
både för SLK och SKK. Ansökan om bidragsfinansiering från SKK ska ske senast sex 
månader innan planerad mentalitets/avels-konferens. 

 
§8 Domarkonferens 2018 
 2015 års CS har till SKK begärt om att få skjuta upp domarkonferensen till 2019. SKK 

kommer att behandla begäran på deras första möte efter sommaruppehållet.  
  
§9 Hälsa & mentalitet 

a) SKKs forskningssymposium för avelsfunktionärer hösten 2016 
Ann-Britt kollar upp om någon ur AK Finsk kan delta. RUK har avsatt medel för att 
finansiera deltagandet för en avelsfunktionär. 

 
§10 Rapporter från AK 

a) AK Lapsk Vallhund 
i) SKK har återkommit med input på RAS för lapsk vallhund. AK Lapsk är snart klara 
med de föreslagna förändringar eftersom dessa sammanföll väl med texten i den 
version som de skickat in.  



 
 
 

 

ii). Glädjande nog så är det stort intresse för det inplanerade vallningslägret. Den 
blev fulltecknat på ett dygn. 

b) Finsk Lapphund  
Bra rasmöte i samband med RS. Just nu är man två funktionärer mindre och man 
funderar på om & när man ska ersätta dessa. 

c) AK Svensk Lapphund 
  i) Den genomsnittliga kullstorleken fortsätter att ligga kvar på en förhöjd nivå. 
Med stor sannolikhet kommer det att bli mer än 100 valpar som registreras i år. 
ii) Det har tillkommit/tillkommer sju nya uppfödare på rasen i år! 

 
§11 Hemsidan 

Tyvärr är arbetet med hemsidan ytterligare försenat. Avsaknaden av den nya 
funktionen för sjukdomsregistrering gör arbetet extra tungt, inte minst för AK Finsk 
pga antalet hundar som finns registrerade i Sverige. 
Mötet diskuterade också möjligheten om att lägga till ytterligare en funktion: Enbart 
avelsfunktionärer ska kunna ta bort/ändra officiella resultat såsom HD/AD och PRA i 
SLKs Hunddata. Maria kontaktar CS/WK i denna fråga. 

 
§12 Övrigt 

Diskussion runt hantering av överanvändning an hundar (hanar) och hur respektive AK 
kan agera. 
Diskussion runt disciplin anmälningar till SKK: Om & när AK får del av denna typ av 
information. 

 
§13 Nästa möte  

Med tanke på de rådande omständigheterna i klubben väljer RUK att öka antalet 
möten. Nästa möte blir därför den 22 augusti klockan 19oo. 

   
§14 Mötet avslutas 
 Catharina förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
 
 
Catharina Ellerström    Ann-Britt Waldau 
 


