
Svenska Lapphundklubben 

 

Protokoll telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens avelskommitté för Svensk Lapphund, 

tisdagen den 5 september 2013. 

 

Närvarande: Maria Niska, Catharina Ellerström, Britt-Marie Dornell (SKK AK) 

Anmält förhinder: Teresa Lejenäs 

 

§1 Mötets öppnande 

 Catharina Ellerström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Val av justeringsman 

 Mötet beslöt att välja Maria Niska valdes till justeringsman. 

 

§3 Godkännande av dagordning 

 Mötet beslöt att godkänna dagordningen. 

 

§4 RAS 

Genomgång av utkastet för RAS, nu med speciellt fokus på SKKs kommentarer på 

texten. Färre småjusteringar av texten ska göras och några länkar ska läggas till. 

Dokumentet skickas sedan till SKK AK för godkännande. 

  

§5 Fråga om obligatorisk PRA-PRCD testning av valpkullar i och utanför Sverige har 

inkommit från medlem via CS till AK. 

 Vi har inga befogenheter som gör att vi kan kräva att våra nordiska grannar inför prcd-

PRA testning av sina Svenska lapphundar. Vi kan däremot i våra diskussioner med dem 

och deras avelsråd föra fram våra argument för en testning av avelsdjuren, något som 

AK kommer att göra. 

 När det gäller den svenska population så finns det som bekant ett hälsoprogram som 

kräver att avelsdjuren är testade för prcd-PRA innan avel. Mötet ser i dag ingen 

anledning till att införa ytterligare krav. 

Catharina meddelar CS beslutet. 

 

§6 Förslag till uppfödarmöte på Nordens Ark, Tanumshede i oktober 2013 har inkommit 

från medlem via CS till AK 

 Nordens Ark med sitt arbete för utrotningshotade arter är utan tvivel en ypperlig plats 

för ett uppfödarmöte. AK vill dock inte lägga två rasmöten i följd i samma region. Ett 

möte på Nordens Ark skulle däremot kunna komma att bli aktuellt under 2014. Se §8. 

Catharina meddelar CS beslutet. 

 

 



§7 Förskottsbetalning Optigen 

 Catharina är i kontakt med Optigen för att få tillstånd en återbetalning av icke 

utnyttjade medel. 

 

§8 Planering av uppfödarmöten 
AK planerar ett uppfödarmöte i samband med Stockholm hundmässa i december. 
Eventuellt samordnas detta med PR-Slh.  
För 2014 så har vi ambitionen att hålla rasmöten på tre lokaler i landet: a) i 
Mellansvenska i samband med riksstämman, b) i Norrland, c) I Västra/Syd (och då 
skulle Nordens Ark kunna vara ett alternativ). Tanken med att arrangera flera 
uppfödarmöten är att göra det lättare för fler uppfödare/hundägare att kunna mötas 
och delta i diskussionerna. 
 

§9 Information på hemsidan 
 Mötet understryker behovet av att problematiken runt hemsidan löses snabbt, då det 

är hemsidan som ska var basen för vårt informationsflöde. I dagsläget når vi inte ut 
med viktig information pga. bristerna med hemsidan. 

 
§10 Mentalitet 

Då svaren i hälsoenkäterna som nyligen sammanställdes inte överensstämde med den 
bild som vi hade från befintliga MH vill vi få en bättre uppfattning om situationen. För 
detta ändamål är MH och inte minst BPH goda verktyg. Vid rasmötet i Backamo 
bestämdes det därför att vi via MH/BPH ska försöka att få fler av våra hundar 
beskrivna. En aktionsgrupp skulle bildas som ska underlätta banbokningar runt om i 
landet. Catharina undersöker via RUK om vi kan samordna detta med våra två andra 
raser. Vi har redan bokat in en för Svensk lapphund vikt BPH dag, den 26 oktober i 
Backamo. 
Mötet diskuterade också hur mer information om just BPH kunde förmedlas inom 
klubben. 
 

§11 Brev via SKK till nya valpägare angående kastration 
AK ska till nästa möte ta fram ett brev som via SKK kan skickas ut till alla nya 
valpköpare av Svensk lapphund för att undvika att hundarna kastreras av icke 
medicinska orsaker. 
 

§12 Nästa möte 
 Preliminärt datum för nästa möte blir tisdagen den 1 oktober, klockan 1900. 
 
§13 Mötet avslutas 

Catharina tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
  

 
 

 
 

 
 

  

  


