
Svenska Lapphundklubben 

 

Protokoll telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens avelskommitté för Svensk Lapphund, 
tisdagen den 29/10 2013. 

 

Närvarande: Maria Niska, Catharina Ellerström, Britt-Marie Dornell (SKK AK) 
Anmält förhinder: - 
 
§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 131001 lades till handlingarna 
 
§5 RAS 

Efter att CS godkänt RAS så har den nya versionen med följebrev skickats ut via e-mail 
till uppfödarna, RUK samt till norska och finska AK. RAS ska naturligtvis ut på hemsidan 
vilket AK ska få hjälp med under veckan.  
 

§6 Från CS 
a) Finansiering av de norska hundar som har prcd-PRA testats på SLKs bekostnad, 

(utan korrekt remiss). 
Maria är i kontakt med ansvarig på SKKs kansli för att reda ut vilken kvarstående 
dokumentation SKK kräver. 

b) Standardbeskrivning av Svensk lapphund 
Catharina kontaktar CS för att få ett förtydligande då förra beskrivningen 
godkändes 2011.  
 
 

§7 Från RUK 
 a) Kort information från RUKs septembermöte (Catharina). 
 b) Samordning mentalitet: RUK säger ja till samordning av BPH/MH dagar för våra tre 

raser. 

c) Respektive AK ska ta fram en kort beskrivande text som beskriver respektive ras. 

Texten är tänkt att underlätta för våra monterarbetande medlemmar och ska vara klar 

inför Stockholms Hundmässa. 

 
§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. SKK uppmanar till mycket god framförhållning 
(minst 4 månader). Tikägaren ska först vända sig till AK Slh. Om AK/CS bifaller så 
skickas förfrågan till SKK. Gäller ansökan användandet av prcd-PRA C djur så ska 
bifallen ansökan från SKK gå vidare till Jordbruksverket. 
 
b) Inkomna dispensansökningar 
i) Jordbruksverket beviljade glädjande nog den inkomna ansökan från Jambos 
kennel. 
ii) AK har mottagit en förfrågan från en norsk tikägare om att få använda 
Snöstjärnans Barr, en hanhund som SKK AK har beviljat SLK AK/CS dispens att 
använda för tre parningar. AK stödjer förfrågan och ser det som parning nr 2 av 3. 
iii) Förfrågningar om dispenser gällande användandet av prcd-PRA affekterade 
djur har inkommit och nya dispensansökningar är på väg in. 

 
§9 Mentalitet 

Specialdag för BPH för lapphund hölls den 26/10 i Backamo då tre finska och fem 
svenska lapphundar deltog.  

 
§10 Släktskapslistan 2013 

Släktskapslistan 2013 ligger ute på hemsidan. Catharina jobbar med listorna för att 
försöka tydliggöra hur hundars släktskapsvärde kan förändras i tid beroende på hur 
många nära besläktade hundar som har använts i aveln. 

 
§11 Brev via SKK till valpköpare gällande kastrering 

Ett 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 nu framtaget.  
 

§12 Uppfödar/hundägarmöte i samband med Hundmässan i Stockholm, 7/12 2013 
 Information om mötet ligger ute på hemsidan. Vi måste dock invänta ringtiderna från 

SKK innan vi kan ange en tid. Diskussion om mötesagendan. 
Dispensansökningsförfarandet ska helt klart presenteras. 

 
§13 Hemsidan/Tidningen 
 a) Uppmaning om att HD röntga hundarna ligger ute på hemsidan. 
 b) Uppmaning om HD-röntgen samt text om BPH-dagen ska in i nästa nummer av 

Lapphundstidningen. 
 
§14 Övrigt 

a) Kort information från mötet om Rysslandsprojektet den 9 oktober på SKK 
(Catharina).   

b) Information från SKKs avelsfunktionärskurs den 11-12 oktober i Stockholm.  Kort 
sammanfattning ska skickas till Maria och RUK senare i veckan (Catharina) 

c) SKKs temautbildning för avelsfunktionärer är den 5-6 april, 2014. Samtliga tre AK är 
mycket intresserade av att delta. CS kan skicka en, max två representanter. 

d) Hälsoenkäterna har fortfarande inte inkommit till AK. Catharina ska åter påminna 
om dem. 

e) Vi inväntar fortfarande Agrias breed profile för 2006 – 2011. 
f) Kort information gällande PR/PR Slhs förehavanden. 

 
 
§15 Nästa möte 
 Nästa möte är inplanerat den 26 november, klockan 19oo.  



 
§16 Mötet avslutas 
 Catharina tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
 
 

 

 


