
Svenska Lapphundklubben 

 

Protokoll telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens avelskommitté för Svensk Lapphund, 
tisdagen den 1/10 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 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet fån AKs möte 130905 lades till handlingarna 
 
§5 RAS 

De av SKK rekommenderade småjusteringarna har genomförts tillika är några länkar 
tillagda. RAS dokumentet är nu från SKK och AKs sida klart och skickas till CS för slutligt 
godkännande.  

 
§6 Från CS 

a) Förskottsbetalning Optigen 
Kassören i SLK har nu erhållit de pengar från Optigen som återstod från 
förskottsinbetalningen. 

b) Finansiering av de norska hundar som har prcd-PRA testats på SLKs bekostnad, 
(utan korrekt remiss). 
Maria Niska tar direktkontakt med ansvarig på SKKs kansli för att reda ut vad som 
gäller och hur vi kan hantera det. 

c) Förtydligande av standardbeskrivning av Svensk lapphund 
Uppdraget gäller att förtydliga vad som menas med de ofta knapphändiga 
beskrivningarna av rasens utseende och egenskaper: hur vill vi att uppfödare och 
exteriördomare ska tolka skrivningarna.  
AK kommer att arbete med uppdraget under hösten.  
 

§7 Inkommen förfrågan till AK från uppfödare gällande prcd-PRA testad hund utan SKK 
remiss. 

 Maria Niska kontaktar SKK (se §6b) 
 
 
§8 Dispensansökan 

a) Dispensansökningar i allmänhet 



Då nya RAS tydligt bjuder in till dispensansökan gällande hundar med lågt 
släktskapsvärde är det viktigt att det finns information om hur man bäst går till 
väga inför en dispensansökan. Information om vad ansökan ska innehålla samt hur 
långt innan man bör ansöka ska läggas ut på hemsidan inom kort (när utfallet i §8b 
är klart). 

b) Inkommen dispensansökan 
SLK AK har mottagit en ansökan från en uppfödare om att använda en hane med 
lågt släktskapsvärde, men med prcd-PRA C. SLK AK stödjer ansökan och SKK AK har 
beviljat dispens för användande av hanhund i avel. Beslutet förutsätter att 
Jordbruksverket också beviljar dispens. Vi inväntar nu beslut från 
Jordbruksverket. 

 
§9 Mentalitet 

a) Specialdag för BPH för lapphund bokad den 26/10 i Backamo (Västra) 
Alla platser är uppbokade. Många har hört av sig om BPH 2014 vilket bådar gott. 

b) Samordning BPH/MH dagar 2014 
Catharina tar upp frågan på RUKs nästa möte 
 

§10 Släktskapslistan 2013 
Maria har gått igenom listan för 2013 och korrigerat de namn som var inkorrekt 
skrivna. Listan ska nu läggas ut på hemsidan. Släktskapslistan är utan tvekan ett 
mycket viktigt verktyg i avelsplaneringen och det stora flertalet uppfödare använder i 
dag hundar med lägre släktskapsvärde i sitt avelsarbete.  Mötet diskuterade hur man 
kan tydliggöra hur hundars släktskapsvärde kan förändras i tid. En hund som har ett 
lågt släktskapsvärde 2010 kan ha ett betydligt högre värde 2014, beroende på hur 
många avkommer hunden eller hundens nära släktingar har fått under dessa år. 
Catharina ska jobba vidare på det förslag om förtydligande som mötet diskuterade. 

 
§11 Brev via SKK till valpköpare gällande kastrering 

Ett första utkast till det brev, som via SKK ska skickas ut till alla nya valpköpare av 
Svensk lapphund för att undvika att hundarna kastreras av icke medicinska orsaker, är 
framtaget. SKK och AK ska jobba vidare och finputsa texten ytterligare. 
 

§12 Uppfödar/hundägarmöte i samband med Hundmässan i Stockholm, 7/12 2013 
 Lokal är bokad ute på mässområdet. Information ut på hemsidan inom kort. 
 Teresa Lejenäs är i kontakt med SKK angående utställningsprogrammet och vilka tider 

som är aktuella. 
 
§13 Hemsidan 
 Mötet understryker åter 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. CS jobbar på att förbättra 
situationen. 

 
§14 Övrigt 

a) Möte inplanerat på SKK den 9 oktober gällande den av SKK finansierade studien av 
de ryska hundarna. Catharina kommer att närvara, och Ida Svanberg representerar 
SLK CS på mötet. 

b) SKKs helgkurs för avelsfunktionärer hålls den 12-13 oktober. Catharina deltar från 
AK Slh. 

 
§15 Nästa möte 



 Nästa möte är inplanerat den 29 oktober, klockan 19oo.  
 
§16 Mötet avslutas 
 Catharina tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 
 
 

 
 

 
 

  

  


