
 
 
Motion till Svenska Lapphundklubben   2016-02-13 
 
 

1. Ombilda Svenska Lapphundklubben till Årsmötesorganisation. 
 
Bakgrund & Motivering 
Svenska lapphundklubben är en så kallad Riksstämmeorganisation med 6 distrikt. 
För att hålla verksamheten igång i CS och distriktsstyrelserna behövs det därmed minst 7 x 14 
personer som bemannar de olika posterna i styrelserna inkl. revisorer m.m., därutöver behövs 
det även ytterligare ideella krafter till samtliga kommittéer, något som för varje år blir svårare 
och svårare att lyckas med. I skrivande stund visar det sig bla. att minst ett distrikt troligen inte 
kommer att hitta personer till varken ordförandeposten eller posten som kassör. Det här är ingen 
ny företeelse och svårigheterna med att hitta personer till alla poster visar sig också i allt arbete 
som inte hunnits med eller släpar efter sedan flera år tillbaka. Som exempel kan nämnas: RAS 
kompendierna och uppdateringen av desamma, domarkompendierna för samtliga raser, arbetet 
med klubbens struktur och kommunikation etc. 
 
SKK fattade vid Kennelfullmäktige 2015 beslut om att tillsätta en organisationsöversynsgrupp 
som bland annat ska se över den här typen av frågor i SKK eftersom det här inte bara är ett 
problem inom SLK. Om man redan nu ombildar klubben till en Årsmötesorganisation har vi alla 
möjligheter att vara med och ligga i framkant i de här sammanhangen och därigenom också ta 
tillvara den motivation och de kunskaper som finns bland våra engagerade medlemmar i SLK, 
innan de tröttnar. 
En annan vinst i det här sammanhanget är att med Årsmötesorganisationsformen så får varje 
medlem rösträtt på årsmötet, något som troligtvis gör att fler kommer till årsmötet och att de 
förhoppningsvis även engagerar sig i klubbens arbete. 
Dagens system med delegater till Riksstämman är allt annat än demokratiskt då vissa distrikt kan 
bli alltför tongivande inom klubben och fördelningen av delegatröster också lätt kan missbrukas 
och lämna flertalet av klubbens medlemmar utan representation för sina åsikter vid RS. 
 
Bedömning 
Det troliga scenariot är att SLK inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att få övergå till 
Årsmötesorganisationsformen ändå, så varför inte påbörja den processen redan nu? En ombildning 
av SLK från Riksstämmeorganisation till Årsmötesorganisation är en förhållandevis enkel procedur 
som SLK dessutom får hjälp med av SKK. 
Det finns inget som hindrar att man har de nuvarande distriktsstyrelserna kvar som regionala 
kommittéer istället och att de i princip jobbar på som förut med framför allt utställningarna, fast 
med den skillnaden att man inte är tvungen att besätta alla poster, och att man heller inte 
behöver revisorer och revisorssuppleanter. Dessutom skulle demokratin i klubben gynnas av att ha 
”en medlem – en röst” systemet. 
 
Yrkande 
Ombilda Svenska lapphundklubben från en Riksstämmeorganisation till en Årsmötesorganisation 
där klubben styrs av en styrelse med en bred geografisk spridning och med representanter från 
alla tre raserna som har nära kontakt med samtliga kommittéer, eftersom förvaltandet av de till 
klubben knutna raserna ändå är varje specialklubbs huvudsakliga uppgift. 
 

 
                 Anneli Lindh & Malin Widlund           

                                                       Medlemmar och valberedare i SLK Mellansvenska distriktet 
 

1. Styrelsen rekommenderar bifall. Motionen är återkommande, men Mellansvenskas styrelse tycker 
ändå att den har bitar som inte kan förbises, och att CS tillsätter en grupp som kan utreda 
konsekvenserna. Och att de bör tas upp på riksstämman för diskussion. Oavsett resultat – bör 
konsekvens utredas! 

 
 
 



 
 
 
 
 

2. Motion: Rekommendationer ---> krav (nödvändighet för rasen LVH)   
 
Bakgrund: 
             
         På SLKs hemsidas sida står att läsa följande:  

         Avelsrekommendationer Lapsk vallhund: 
• Hund/tik bör vara minst 24 månader gammal vid avelsdebut. 
• Föräldradjuren bör vara HD-röntgade med A-, B- eller UA-höfter. 
• Båda föräldradjuren bör vara ögonlysta inom 1 år före parning. 
  Åtminstone en av dem bör vara gentestad för prcd-PRA. 
• En hund som är testad för prcd-PRA med resultatet C (sjuk) får ej 
  användas i avel. En hund som har fått resultatet B (bärare) får 
  användas endast i kombination med en fritestad hund. 
• Inavelsgraden för kombinationen bör ligga under 2,5 % på 5 generationer * 
• Enskild hund bör under sin livstid inte producera mer än tre kullar 
  eller ca 18 valpar i Sverige** 
• Föräldrarna bör ha känd mental status, genomgått MH/ 
   alternativt BPH (eller båda). 
• Föräldrarna bör ha visats på officiell utställning efter 2 års ålder. Om hanhunden inte är utställd, 
   måste han ha ett testikelintyg från veterinär för att valparna får registreras. 
• Medlemskap innevarande år i Svenska lapphundklubben. 
  
Observera att ovanstående punkter är rekommendationer och inte krav. 
För att bredda avelsbasen i rasen och inte stänga ute värdefulla 
avelsdjur kan det vara motiverat att använda hanhundar som inte 
uppfyller samtliga punkter. Detta gäller exempelvis vid användning 
av en finsk hane eller en arbetande renhund. 
* Som genomsnittlig nivå i en ras eftersträvas en inavelsnivå över fem 
generationer understigande 2,5 procent. Det möjliggör en effektiv 
populationsstorlek på 100 individer. Vid denna nivå anser man att 
inavelns negativa verkningar inte påverkar populationen i en sådan 
omfattning att dess framtid väsentligen äventyras. För praktiskt 
avelsarbete med våra hundraser är det önskvärt med en långsiktig 
strävan att nå en nivå av 200 individer. 
** För att uppfylla möjligheten till 100 individer i effektiv 
populationsstorlek får ingen enskild hund under sin levnad 
producera fler valpar än 25 procent av den genomsnittliga 
nyregistreringen per år de senaste åren. Observera att ovan nämnda 
siffra ska ses som en absolut övre gräns för en enskild individs 
valpproduktion. Ett riktmärke för far- och morföräldrar vad gäller 
antal barnbarn är det dubbla, dvs 36 st. 
  
 
 
Motivering/Förslag:  Sedan mycket lång tid har endast rekommendationer gällt för aveln på Lapsk 
Vallhund i Sverige. Dessa rekommendationer har i alldeles för låg utsträckning efterlevts av dem som väljer 
att föda upp den Lapska Vallhunden i Sverige. Av den enkla anledningen vore det hög tid att dessa 
rekommendationer skärps, så tillvida att man för att få annonsera en valpkull på SLKs hemsida måste 
kunna ange att  båda föräldradjuren faktiskt följer gällande rekommendationer och förhoppningsvis framtida 
krav. Att få dem som väljer att föda upp den Lapska Vallhunden att inse det ansvar man tar på sig vid varje 
beslut om en parning. 
  
Mål: En nödvändighet för en framtida framgångsrik avel, för den Lapska Vallhunden i Sverige. 
 
           // Anneli Lindh  
 
Styrelsen yrkar avslag, då man dels ser faran med att kravbelägga avelsrekommendationer, och 
noterar att rekommendationerna är hårdare än i rasens hemland. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Motion: Avelsspärr på hund med hög inavelsprocent 

 
Bakgrund: 
 
I SKKs grundregler står att läsa följande: 
 
§ 2:3 att inte para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra. 
  
Vidare står att läsa hos SKK: 
Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa 
ska förbli livskraftiga.  
 
Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation. Svenska 
Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad 
överstiger 6,25% d v s kusinparning. För att undvika tät släktskapsavel kan uppfödare idag lätt beräkna en 
fiktiv kulls inavelsgrad genom en provparning i Svenska Kennelklubbens webbtjänst Avelsdata. 
Finns en hund flera gånger i t ex moderns stamtavla men inte i faderns stamtavla påverkas inte 
avkommans inavelsgrad. Om en hund med hög inavelsgrad paras med en helt obesläktad individ bryts 
inaveln och avkomman får 0 % i inavelsgrad 
 
Motivering:   
           Att undvika att hundar med för hög inavelsgrad används i avel ”av misstag” eller av okunnighet, och 
att hålla inavelsgraden inom rekommenderade gränser för att vi även fortsättningsvis ska ha en sund och 
etisk hundavel.   
Då det att para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra är ett brott mot SKKs 
grundregler måste det ju även finnas en regel som automatiskt avelsspärrar avkommor ur dylika 
kombinationer annars har ju § 2:3 ingen verkan. 
  
Mål: 
Att i de numerärt små raserna, och då framförallt de inhemska raserna såsom stövarna och lapphunden, 
bibehålla den genetiska bredd som finns idag.  
Att nå så låg inavels procent som möjligt på ALLA våra raser. Att automatiskt avelspärra ALLA avkommor 
ÖVER 6,25 procent och endast tillåta avel med dessa efter särskild prövning hos SKK.  
  
 
  
Förslag: 
  
Att införa en automatisk avelsspärr på kombinationer över 6,25% 
 
  
Att nå blivande valpköpare genom en kortfattad och tydlig information på respektive rasklubbs hemsida om 
rasens avelsmål, samt genom en skriftlig presentation som överlämnas tillsammans med 
registreringsbeviset. 
Att engagera och utbilda uppfödarna i rasernas utveckling och framtid genom tydlig information från 
kunniga och välutbildade avelskommittéer inom de olika raserna. 
  
           // Anneli Lindh 
 

Styrelsen yrkar avslag. Då styrelsen litar på att SKK klarar av att hantera sådana ärenden. Men 
ber årsmötet att beakta innebörden av motionen och därför skall kanske Svenska 
Lapphundklubben CS skicka en motion till kennelfullmäktige ang. alla

 

 raser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Motion gällande exteriörbeskrivning för våra 3 raser 
 
Bakgrund:  

• Dagens utställningar ter sig mer som tävlingar i hur man handlar hunden och påverkas ofta 
av ”vem" som håller i kopplet. 

• Våra tre raser är idag ojämna både vad gäller anatomi och hårlag och det finns tendenser till att 
man börjar kunna se vilken kennel som fött upp en viss hund etc.  

Båda de ovannämnda punkterna inverkar menligt på våra rasers möjligheter att förbli rastypiska och sunda. 

Motivering: 
Fler och fler rasklubbar liknande vår har börjat implementera exteriörbeskrivningar av sina raser av flertalet 
orsaker.  
Vi behöver ett instrument att använda som hjälp i avelsarbetet där både förtjänster och fel hos våra hundar 
analyseras och påvisas.  
Under beskrivningen detaljgranskas hundarna på ett visst antal punkter från nos till svans. Allt från tänder 
till päls skärskådas av minst två personer varav minst en är utbildad exteriördomare på våra raser. Man 
bedömer även hundens alla tre gångarter (skritt, trav och galopp). Det ska ta ca 20-30 min. att gå igenom 
varje hund. 
På en utställning är det knappt om tid (max 3-4 min/hund) och alla detaljer hos hunden kan och hinner inte 
granskas. Syftet med utställning är att granska resultatet av aveln, d v s föräldradjuren granskas genom att 
avkomman bedöms. 
Det är inte självklart att den snyggaste utställningshunden som vinner på utställning är en bra 
avelshund. Exteriörbeskrivningen kan här fungera som ett komplement som ger en mycket mer nyanserad 
bedömning av hundens exteriör kopplat till den uppgift och de påfrestningar som avkomman kan komma 
att utsättas för vid arbete. Exteriörbeskrivningen kan göras med gott resultat redan vid 12 månaders ålder. 
 
Mål: 

• Att våra "presumtiva" avelsdjur, förutom MH och BPH, även går igenom en 

exteriörbeskrivning innan avel. 

• Att exteriörbeskriva våra raser för att kunna kartlägga och utvärdera våra rasers utveckling. 

• Att förvalta och bibehålla utmärkta rastyper där även stor vikt sätts till bruks 

(=arbets)egenskaperna. 

• Att ta fram standardiserade mätbara mått med sökbara data på exteriör för hjälp i avelsarbetet. 

• Att informera och utbilda exteriördomare, uppfödare, hundägare m.fl. om trender och förändringar 

inom raserna. 

Allt detta för att våra raser över tid inte ska avvika från rasstandarden och på sikt drabbas av anatomiska 
defekter. 
 
Förslag: 
Börja med exteriörbeskrivning på våra raser som ett komplement till dagens "handlerutställningar” där man 
genom att bedöma hundarnas exteriör och funktion utifrån rasstandarden får större möjligheter att avgöra 
individens avelsvärde. 
 
//Anneli Lindh 
 
 

Styrelsen rekommenderar bifall. Och önskar att årsmötet gör lika efter att ha lyssnat på Olle 
Bernardtz  beskrivning av hur en exteriörbedömning går till. 

 


