
Protokoll telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens avelskommitté för Svensk Lapphund, 
tisdagen den 14/1, 2014. 

 

Närvarande: Maria Niska, Catharina Ellerström, 
Anmält förhinder: - 
 
§1 Mötets öppnande 
 Catharina Ellerström hälsade välkommen 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 från AKs möte 131126 lades till handlingarna 
 
§5 RAS 

Brev från uppfödarna har inkommit till AK SKK , CS och AK Slh gällande den nya 
rekommendation om att begränsa antalet kullar per avelsdjur till tre stycken. Även en 
förfrågan om hur dubbelparningar ska hanteras framfördes. Uppfödarna föreslog att 
man om något istället skulle rekommendera 15 valpar som övre begränsning.  Både 
SKK AK och AK Slh kom oberoende av var andra fram till att man skulle förändra texten 
i RAS och att det ska stå ”tre kullar eller 15 valpar ”. Dubbelparning kommer pga. av 
datortekniska skäl hos SKK registreras som två kullar, men inom SLK ser vi det som en 
parning.  Information om detta gick ut i samband med uppfödarmötet som hölls i 
början av december i Stockholm. Ärendet ska nu hanteras av CS. 
 

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

(utan korrekt remiss). Arbetet fortgår. Maria får hjälpa av norska AK för att komma 
i kontakt med några av hanhundsägarna. 

b) Kassören i CS vill ha AKs budgetäskande för 2014 
 
§7 Från RUK 
 Inget nytt att rapportera. 
 
§8 Dispensansökan 

a) Dispensansökningar i allmänhet 
AK har i kontakt med nya SKK AK understrukit 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 för sent.  
b) Inkomna dispensansökningar 
 SKK har erhållit en ny dispensansökan som SLK AK Slh/CS stödjer. 

 
§9 Mentalitet 

Planering inför BPH dagar 2014 pågår men ännu är det för tidigt att boka bana. 
 



§10 Släktskapslistan 2014 
Catharina kontaktar SLU gällande 2014 års lista. 2014 år lista kommer sedan att 
kompletteras med information om hur många nära avkommer respektive hund har då 
det finns en viss ”seghet” i hur snabbt djur med många nya avkommer/nära släktingar 
ökar i släktskapsvärde på listan. 
Viktigt också att få ut information om att vi vill att man eftersträvar ett så lågt 
släktskapsvärde som möjligt (målet är alltså inte att nu landa på värdet 100 för den 
planerade kullen utan lägre).  

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

Uppföljning av mötet på Stockholm Hundmässa.  
 

§12 Uppfödarmöten 2014 
 Ett möte är redan spikat och det ske i samband med SLKs riksstämma i Mora i början 

av juni. Nästa möte kommer preliminärt att hållas under sommaren i samband med 
utställning i Piteå-trakten. Maria tittar på kostnader och lämplig lokal. Det tredje mötet 
kommer att hålls under hösten i södra Sverige. Catharina tittar på lokal och kostnader. 

  
§13 Månandens hane 
 Vi inväntar nya släktskapslistan för 2014, därefter möte med ansvarig person för 

månadens hane (Catrin Renlund) för att diskutera en uppdaterad lista på möjliga hanar 
och då också kanske med t ex dispens-hanar i åtanke. 

 
§14 Hemsidan/tidningen 

Information om årets möten ska ut på dessa två forum, men även information till 
hanhundsägare (ansvar&möjligheter), dispenser och dyl. ska läggas ut. 

 
§15 Övrigt 

a) Agria breed profile: Agria har meddelat att den ännu ej finns klar. 
b) Almanackor: AK Slh har skickat iväg ett gäng almanackor för 2014 till personer 

utanför klubben som ett tack för deras arbete för rasen. 
 

§16 Nästa möte 
 Nästa möte blir under andra halvan av februari. Datum fastställs senare.  
 
§17 Mötet avslutas 
 Catharina tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 


