
Protokoll fört vid telefonmöte med SLKs avelskommitté för Svensk 
Lapphund, onsdagen den 12/11, 2014. 

 

 

Närvarande: Maria Niska, Catrin Renlund, Catharina Ellerström 

 
§1 Mötets öppnande 
 Catharina förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av justeringsman 
 Maria utsågs till att justera protokollet. 
  
§3 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§4 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5 Budget 

Genomgång av utgifter i samband med rasmötet den 8/11. Vi kommer 
inte ha använt oss av hela det beviljade beloppet för 2014 utan några 
1000-lappar ”går tillbaka ” till CS och kassören. 

  
§6 Uppföljning från rasmötet i Göteborg 

Bra möte med intresserade och frågvisa åhörare. Duktiga och väldigt 
engagerade föreläsare.  
Diskussion runt släktskapsvärdet. Catharina kontaktar Nordens Ark för 
följdfrågor rörande detta. 

 
§7 Från CS 

a) Finansiering av de norska hundar som har prcd-PRA testats på SLKs 
bekostnad (utan korrekt remiss) 
Svar från fem, övriga inget svar. Catrin försöker nå dem som ännu 
inte har svarat. 

b) Domarkompendium 
Catharina kontaktar SKK för att få deras granskare med i processen 
tidigt så att det blir för Svensk lapphund ett så bra kompendium som 
möjligt. Catrin kontaktar Anci Emanuelsson gällande de teckningar 
som finns i det nuvarande kompendiet. I ett senare skede kommer vi 
att gå ut till SLKs medlemmar och efterlysa bilder som kan användas 
specifikt för detta ändamål. Enbart bilder på goda exempel kommer 
att efterfrågas. Catharina tar fram ett arbetsdokument. Maria och 
Catrin kommer sedan att ta vid. 

c) CS har bjudit in samtliga AKn till ett telefonmöte den 7 december. 
 

 
§8 Från RUK 



 a) Nordiska AK mötet: Teresa Lejenäs ska träffa NLKs ordförande 
senare i november. 

 b) Rassymposium 2015: Datum spikat till den 17-18 oktober. Kommer att 
hållas nära/i Linköping. Per Jensen kommer att delta. 

 c) Omarbetning av hemsidan pågår – även AK Slhs sida kommer att 
förändras något. 

 d) Hunddatabasen: WK kommer i början av 2015 att bygga ut hunddata 
så att vi kan lägga in sjukdomsrapporteringar i databasen – men enbart 
de med AK behörighet kommer att se informationen. Detta är ett stort 
steg framåt för det kommer att underlätta vårt arbete framöver och 
informationen blir på ett naturligt sätt tillgänglig för AKs funktionärer. 

  
§9 Från SKK AK 

a) Information om/runt DNA tester: Informationen har gått ut till våra 
uppfödare via mejl. 

b) Avelsfunktionärsutbildning mars 2015 på temat uppföljning av RAS. 
Viktigt att SLK har en AK representant närvarande. 

 
§10 Lapphunden (LH nr 1, 2015) 
 Innehållet i AKs spalt bestäms under januari men kommer i varje fall 

innehålla en summering av 2014 sett ur avelsperspektiv. 
 
§11 NLK 
 Maria tar kontakt med NLK AK gällande gemensamt möte under 2015.  
  
§12 Mentalitet 

Ytterst få beskrivna hundar under 2014. Diskussion om hur man kan få 
fler att beskriva sina hundar. 

  
§13 RAS uppföljning  
 Catharina tar fram en version som sedan samtliga AK funktionärer ger 

kommentarer på.  
 
§14 Uppdatering av listorna 
 Catrin jobbar kontinuerligt med detta. Vi har kontaktat WK om den bugg 

som finns i systemet (avkommer till tikarna syns inte). Inväntar också 
beslut från CS för att kunna lägga till en funktion ”Hund ej aktuell för 
avel”, som kan användas på begäran från ägare, eller då hunden enligt 
SKKs regler ej får användas i avel. 

 
§15 Övrigt 
 Informationen om hur man ska gå till väga i samband med provtagning 

för prcd-PRA analys har försvunnit från hemsidan. 
  Ny lathund behöver tas fram. Maria tar tag i detta. 
 
§16 Nästa möte 
 Datum och klockslag beslutas senare. 
  
§17 Mötet avslutas 
 Catharina förklarade mötet avslutat 



 
 
 
 
 
 
Justeras     Justeras 
   
 
Catharina Ellerström/vid protokollet Maria Niska 
 


