
 
 

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 
 

Centralstyrelsen avstår att kommentera denna motion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. 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 
 

 
 
Centralstyrelsen avstår att kommentera motionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. 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 
 
 
Centralstyrelsen konstaterar att motionen går i linje med klubbens syfte enligt stadgarna som 
följer. Rekommenderar bifall. 
 § 1 Mål  
För Svenska Lapphundklubben, SLK, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt 
skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, 
bruksmässigt, och exteriört fullgoda rasrena hundar  
att  bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser.  
 
§ 2 Verksamhet  
För att nå uppsatt mål skall klubben  
   
3    lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer  
4.   aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser inom och utom landet  
5.  utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.  
 
 
 



Kommunikation till och från Centralstyrelsen, CS 
 
Efter riksstämmoutställningen på Gålö 2015 valde CS att både i samband med 
ordförandemöte och i mer direkt kommunikation ge Östra kritik för att vi låtit tre hundar 
deltaga trots påstått obetalda medlemsavgifter. Då vi såg detta som viktig kritik som vi 
behövde diskutera i styrelsen togs ämnet upp som en diskussionspunkt på nästkommande 
styrelsemöte. Det är brukligt att diskussionspunkter, så länge de inte behandlar 
personalärenden eller andra känsliga ämnen, återges noggrant i protokollet så att ej 
närvarande styrelseledamöter men också framtida styrelser kan informera sig vid behov, 
 
Vi blev något förvånade när vi uppmärksammade följande i CSprotokoll från styrelsemötet 
den 20151025 (§15  092  Protokoll från distrikt): 

“CS har läst östras protokoll och svarar här: 
Vi har efter kontakt med SKK och diskussion inom CS kommit fram till att denna typ 
av frågeställningar/synpunkter bör tas via mail och ej via protokoll, vilket inte är en 
normal kommunikationsväg” 

 
Syftet med att föra protokoll vid styrelsemöten är, som beskrivits ovan, inte att kommunicera 
uppåt i organisationen.  
Även om det föranledde viss munterhet att läsa svaret så ställer vi oss så lite frågande till 
hur det avslutande budskapet i svaret går ihop med det inledande uttalandet. Är 
CSprotokoll, enligt CS och kontakten hos SKK, en mer normal kommunikationsväg än 
distriktens protokoll? 
Vi har inte fått protokollet skickat till oss på mail så protokollet i fråga är det enda sätt CS har 
svarat. 
 
Även om syftet med Östras protokollföring är att bevara det som beslutas och diskuteras på 
styrelsemöten för framtiden så väcker CS svar onekligen frågan om på vilket sätt 
kommunikation bör föras till och från CS. 
 
Vi yrkar därför på: 

 att propositionen till SLK Östras årsmöte sänds vidare som en motion till SLKs 
riksstämma. 

 att CS redogör för på vilka vägar de vill bli informerade om vad som diskuteras och 
beslutas på styrelsemöten om de inte anser styrelseprotokoll är tillräckligt. 

 att CS redogör för på vilka vägar distrikten ska förvänta sig att CS kommenterar, 
svarar och uppmanar distrikten att verka  om inte protokoll är att betrakta som 
normala kommunikationsvägar. 

 
Bilaga: 

1. Utdrag ur protokoll fört vid SLK Östras ordinarie styrelsemöte den 20150614 
 
   



Bilaga 1 

Utdrag ur protokoll fört vid SLK Östras ordinarie styrelsemöte den 20150614 

 
§ 5 Utställare utan medlemskap 
Tre utställare hade inte ett giltigt medlemskap när de ställde ut på östras utställning på Gålö. 
Två av dem hade anmält som utländsk medlem och då syns inte att de inte har ngt giltigt 
medlemskap. Den tredje var rödflaggad i utställningshanteraren men eftersom hennes 
medlemskap var giltigt vid anmälningstidens utgång så lämnades det utan åtgärd. Det 
visade sig sedan efter flera vändor med CS att just denna medlems medlemskap gällde till 
juni 2015. Östras styrelse ser att det är viktigt att CS skapar nedskrivna rutiner runt 
medlemsinbetalningarna. Det finns inte heller i stadgarna några tydliga riktlinjer om hur ett 
medlemskap gäller. Så det kan vara värt att få in en motion om stadgeändring. För östras 
del så finner vi att det INTE är östras sak att skicka ut medlemspåminnelser. Det är CS som 
sköter medlemshanteringen och vi har sedan det ändrades behörigheter på hemsidan 
begränsad möjlighet att kontrollera medlemskap. Vi kommer dock skriva i informationen för 
våra utställningar att det är viktigt att utställaren kontrollerar att giltigt medlemskap finns samt 
att vi måste vara noggrannare att kontrollera medlemskap på de utlandsanmälda svenska 
ekipage som finns. Östra finner att attityden mot medlemmar inte är förenligt med god 
medlemsvård och vi blir förvånade att man hellre i första hand vill straffa än att ge 
medlemmen/blivande medlemmen en chans att göra rätt. Att låta utställaren få 2 veckor på 
sig att betala in medlemsavgiften och att den annars hade fått stryket resultat hade inte varit 
någon prestigeförlust för CS men hade varit ett mycket trevligare sätt att lösa den uppkomna 
situationen på. 
 
 
 
 
 



Beslut som påverkar distriktens ekonomi och verksamhet 
 
I protokollet från ordförandemötet den 20160121 står att läsa följande om webben: 
 

“Sidan är för svår att sköta i dagens programmeringsspråk. Så sidan kommer 
konverteras till Wordpress. CS kommer köpa in katalog för PC för att få en 
webanmälan, då  utställningshanteraren inte kommer fungera efter konverteringen. 
CS står för inköp av tjänsten. Administrativa avgifter läggs på anmälningsavgiften” 

 
och något senare att: 

“Teresa meddelade att CS kommer ta beslut i frågan och att alla distrikt skall 
använda sig av denna tjänst för att få enhetlighet. Ett tips kan vara att prata om detta 
med högre anmälningsavgift på årsmötet” 

 
Vi tycker att det är underligt att CS ordförande meddelar oss att CS kommer att besluta (man 
får anta att det avgörs först vid styrelsemöte med beslutspunkt) att alla distrikt SKA använda 
sig av en tjänst som kommer att öka kostnaden för att ordna utställning med 35kr per hund 
(för en utställning med 90 hundar) även om anordnande distrikt inte har ett behov av 
lösningen. 
 
Vad vi har förstått av den knapphändiga informationen och det sätt Västra fått lösa det inför 
sin utställning i Skara så innebär lösningen dessutom att vi för att kunna ge den 
flerhundsrabatt, som vi vet är en anledning att många uppfödare kommer med många 
hundar till våra utställningar, måste ha ett speciellt anmälningsförfarande med manuell 
hantering.  
 
Vi yrkar därför på: 

 att propositionen till SLK Östras årsmöte sänds vidare som en motion till SLKs 
riksstämma. 

 att CS undviker att meddela vilket beslut CS kommer att fatta innan CS har 
sammanträtt och fattat beslut. Det sänder något odemokratiska signaler. 

 att CS inte upphandlar tjänster som innebär signifikanta kostnadsökningar för 
distrikten och dess medlemmar utan att först låta distriktens styrelser ta ställning i 
frågan och avgöra om det finns behov av erbjudandet.  

 Att CS ändrar beslutet (om detta är fattat vid riksstämman) att alla distrikt SKA 
använda nya utställningshanteraren “Katalog för PC” till att alla distrikt KAN använda 
den nya utställningshanteraren. 

 
 
SLK Östra  Styrelsen 
 
Bilagor: 

1. Dokument från SKK, “Avgifter Internetanmälan och Katalog för PC” 
 
 
   



 



Centralstyrelsens kommentar till motion nr 4: 

Centralstyrelsen har svårt att se syftet med motionen, annat än att kommunikationen haltar mellan 
Östra distriktet och Centralstyrelsen. Vi avstår att kommentera ytterligare. Föreslår avslag. 

 

Centralstyrelsens kommentarer till Motion nr 5 och dess att-satser: 

•         att CS undviker att meddela vilket beslut CS kommer att fatta innan CS har sammanträtt och 
fattat beslut. Det sänder något odemokratiska signaler.  

o   Detta är redan reglerat i stadgarna, och så ska det gå till. CS tar till sig kritiken och 
avser rätta till eventuella brister i detta hänseende och använda sig av AU-beslut 
eller beslut per capsulum istället för att kommunicera beslut som kommer att fattas 
vid nästkommande möte.  

•         att CS inte upphandlar tjänster som innebär signifikanta kostnadsökningar för distrikten och 
dess medlemmar utan att först låta distriktens styrelser ta ställning i frågan och avgöra om 
det finns behov av erbjudandet.  

o   Att införa denna typ av ”vetorätt” för distrikten innebär att inskränka CS befogenheter 
avseende klubbens verksamhet och ekonomi. När SKK godkänner ansökningar om 
utställningar sker det gentemot specialklubben, vars styrelse därför ska ha 
beslutanderätt kring alla delar av det delegerade ansvaret, distriktet ska i sin tur 
handha klubbens verksamhet inom sitt tilldelade geografiska område. Bedömningen 
är att både distriktens och SLKs stadgar måste justeras på vissa punkter (bl.a. § 6 och 
§ 8 mom. 2). Dels ska förslag om ändringar av stadgarna vara styrelsen tillhanda före 
nyår (se § 14 i stadgarna), dels kommer SKK inte att fastställa stadgar med denna typ 
av ändringar. 

•         att CS ändrar beslutet (om detta är fattat vid riksstämman) att alla distrikt SKA använda nya 
utställningshanteraren “Katalog för PC” till att alla distrikt KAN använda den nya 
utställningshanteraren. 

o   Denna typ av beslut är en del av den löpande förvaltningen, och bör som sådant fattas 
av CS och inte av stämman. 

 

 

CS  föreslår stämman att motionens yrkande nummer 1 och 2 därmed är besvarade. 

 

CS föreslår stämman att motionens yrkande nummer 3 avslås 
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