
Mötesprotokoll fört vid telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens avelskommitté 
för Svensk Lapphund, tisdagen den 24/3, 2014. 

 

Närvarande: Maria Niska, Catharina Ellerström, 
Anmält förhinder: - 
 
§1 Mötets öppnande 
 Catharina förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av justeringsman 
 Maria justerar protokollet. 
 
§3 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§4 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Inför SKKs utbildningsdag 

Diskussion runt presentationen och vad som behöver kompletteras i 
bildväg. 
SKK har meddelat att AK Slh inte ska betala deltagaravgift eftersom 
Maria kommer att stå som inbjuden föreläsare. 
 

§6 RAS 
Texten har uppdaterats enligt uppfödarnas önskan (istället för en 
rekommendation om max tre kullar/avelsdjur så står det nu istället 15 
valpar). Texten har här också förtydligas så att det bättre framgår vad 
som rekommenderas och vad SKKs regler säger. Den reviderade texten 
har nu gått till CS och ska avhandlas på deras nästa möte. 
 
 

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

bekostnad, (utan korrekt remiss).   
Maria jobbar med de norska kontakterna. Inte helt lätt då dessa 
remisser gjordes för flera år sedan.   

b) Verksamhetsberättelse 2013 
Ska vara klar och inskickad under andra halvan av april. Catharina 
har kontaktat Marie Sörensson gällande verksamhetsberättelsen för 
januari – augusti 2013. 

 
§8 Från RUK 
 Arbetet ffa fokuserat på det Nordiska AK mötet senare i år. 

 
 
§9 Dispensansökan 

a) Dispensansökningar i allmänhet 
Inget att rapportera 



b) Inkomna dispensansökningar 
AK och uppfödare inväntar den andra dispensansökan som nu har 
skickats till SJV gällande dispens för användande av prcd-PRA 
affekterad hund med lågt släktskapsvärde i avel. 

  
§10 Mentalitet 
 Inget att rapportera denna gång.  

 
 

§11 Släktskapslistan 2014 
Släktskapslistan 2014 har kommit från SLU och ligger ute på hemsidan. 
Nu börjar det synas tydliga upp & nedgångar i släktvärden baserade på 
dels vilka djur som har använts i aveln samt vilka djur som pga ålder fallit 
bort från listan. En reviderad version av listan kommer senare i vår som 
bland annat ska förtydliga vilka djur som har många nära släktingar som 
också har gått i avel. 
 

 
§12  Uppfödarmöten 2014 

Annons för uppfödarmötet i Piteå ligger nu på SLKs hemsida. Annons 
har även skickats till tidningen. 

 
 
 

§13 Hälsocheck 
a) Agria breed profile 

Förväntas komma från Agria under våren. 
b) Övriga försäkringsbolag  

Försäkringsuppgifter från Agria (enbart av generell art) och Sveland 
har inkommit. If har dataproblem och Folksam slås med ett nytt 
datorsystem och därför har vi ännu inte fått information från dessa två 
bolag ännu. 

c) Databas för till AK anmälda sjukdomar (inkl infon som finns i 
hälsoenkäterna) 
I dagsläget finns ingen bra databas för till AK inrapporterade 
sjukdomar på rasen.  
Både informationen från hälsoenkäterna och de ”direktrapporterade” 
sjukdomar från uppfödare/ägare till AK behöver finnas sammanställda 
på ett överskådligt sätt. Catharina jobbar på detta. 
AK vill samtidigt passa på att uppmana samtliga 
hundägare/uppfödare att rapportera sjukdomar som diagnostiserats 
direkt till AK.  Detta är alltid konfidentiell information – om inte 
ägaren/uppfödaren tydligt anger annat. 

  
§14 Månandens hane 
 Möte planeras under april/maj med AK och Catrin Renlund för att titta 

närmare på hur Månadens hane kan utvecklas. 
  
§15 Hemsidan/tidningen 
 Inget nytt att rapportera. 



 
§16 Övrigt 
 Ny gemensam adress till AK: aksvensklapphund@gmail.com 

 
§17 Nästa möte 
 Preliminärt planerat till den 14 april 2014 
 
  
§18 Mötet avslutas 
 Catharina förklarade mötet avslutat. 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


