
Svenska Lapphundklubben 

 

Protokoll telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens avelskommitté för Svensk Lapphund, 
tisdagen den 26/11 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 131029 lades till handlingarna 
 
§5 RAS 

Diskussion om dubbelparningar då skrivningen i nya RAS begränsar antalet kullar till 
tre per avelsdjur. 
 

§6 Från CS 
a) Kort beskrivning av Svenk lapphund till CS/PR för att distribueras till de som 

jobbar i rasmontern. 
Maria har gjort en förkortar version baserad på standardbeskrivningen. Texten 
skickas nu vidare till CS. 

b) Standardbeskrivning av Svensk lapphund 
Inväntar information från CS 

c) Återbetalning av medlen från SKK gällande norska Optigen testade hundar 
Maria och SKK har diskuterat vad som behövs kompletteras. Maria kommer nu att 
kontakta de aktuella ägarna för att försöka få in den information som saknas. 
Norska AK är oss behjälpliga i frågan vilket vi uppskattar. 
 
 
 
 

§7 Från RUK 
 a) Nordiskt AK möte planeras hösten 2014 i Sverige. BrittMarie påpekade att det finns 

medel att söka hos SKK för denna typ av möten. Dock måste man äska för dylika medel 
i mycket god tid (6 månader). 

 b) Kort uppdatering från RUKs senaste möte (Catharina) 

 
§8 Dispensansökan 

a) Dispensansökningar i allmänhet 



AK underströk att dispensansökningarna för prcd-PRA affekterade tikar/hanar är i 
allra högsta grad något som är tidsbegränsat. Det är NU som vi har möjligheten att 
bevara/rädda några av de mindre vanliga linjerna. Om några år är det försent. 
b) Inkomna dispensansökningar 
i) SKK har erhållit en dispensansökan från prcd-PRA affekterad hane. AK Slh och 
SLK AK stödjer ansökan. 

 
§9 Mentalitet 

Planering inför BPH dagar 2014 pågår.  
 

§10 Släktskapslistan 2013 
Den initiala planen med att visa på hur släktskapslistas värde förändras beroende på 
hur många nära släktingar som får avkommer är för trubbigt. I dagsläget ser man 
enbart tydligt hur de djur med fem kullar ökar i värde. 2014 år lista kommer istället att 
kompletteras med information om hur många nära avkommer respektive hund har. 
Utvärdering via bl.a. feedback från uppfödarna måste sedan ske. 

 
§11  Uppfödar/hundägarmöte i samband med Hundmässan i Stockholm, 7/12 2013 

Fortsatt planering inför mötet den 7 december. Med stor sannolikhet kommer vi inte 
att få Agrias breed profile i tid vilket är beklagligt. Maria och Catharina träffas den 6 
december för final genomgång av mötet nästkommande dag. 
 

§12 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. 
 
 
§13 Övrigt 

a) Vi vill försöka få in intressanta artiklar i klubbens tidning och diskuterade hur vi 
bl.a. kan samarbeta både med våra kollegor i AK för finsk och lapsk, men även med 
våra nordiska kollegor för att få in läsvärt material. 

b) Hälsoenkäterna ska vara på väg med post till Catharina nu. 
c) Britt Marie Dornell meddelade att nu när hon kommer att lämna posten som SKK 

AKs ordförande för att istället börja arbeta med jaktfrågor inom SKK kommer SKK 
från och med nu inte längre delta i våra AK möten. AK Slh tackade Britt-Marie för 
hennes insatser för svensk lapphund. Vi har verkligen uppskattat att få ta del av 
henns och SKK AKs kompetens och erfarenhet, men önskar henne nu lycka till med 
de nya utmaningarna. 

 
§14 Nästa möte 
 Nästa möte blir under första halvan av januari. Datum fastställs senare.  
 
§16 Mötet avslutas 
 Catharina tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
 
 

 

 




