
Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens avelskommitté för Svensk 
Lapphund, tisdagen den 26/5, 2014. 

 

Närvarande: Catharina Ellerström, Maria Niska samt CS ordförande Teresa Lejenäs 

  

 
§1 Mötets öppnande 
 Catharina hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av justeringsman 
 Maria Niska valdes att justera protokollet. 
  
§3 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§4 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 SKKs utbildningsdagar 5-6 april 
 Maria har skrivit sin del av rapporten från SKKs temautbildning.  

 
§6 Från CS 

a) Finansiering av de norska hundar som har prcd-PRA testats på SLKs bekostnad, 
(utan korrekt remiss): Maria uppdatera om läget och vad som mer behövs inhämta 
innan SKK kan göra betalar in de resterande pengarna. Catharina har kontaktat 
Optigen för att få kopior på resultaten från de aktuella hundarna. 

b) Standardbeskrivningen: Catharina kontaktar SKK för att få information om vad som 
gäller. 

 
§7 Från RUK 

Nordiskt AK möte inplanerat på Solvalla näst sista helgen i augusti 2014. 
 
§8 Dispensansökan  

Efter direkt fråga från en uppfödare har SKK tillfrågats om hur man går till väga för att 
söka dispens för t ex PRCD-C hund om hunden är registrerad i Norge. Enligt SKK så är 
det samma rutiner som för en svensk registrerad hund, dvs. frågan går först till SLK. 

 
§9 Mentalitet 
 Flera BPH dagar för klubbens medlemmar är inbokade.  AK Slh hoppas att det innebär 

att också fler svenska lapphundar därmed blir beskrivna i år. 
 
§10 Släktskapslistan 2014 
 Mötet inplanerat för att jobba vidare med dessa. 
 
§11  Uppfödarmöten 2014 
 Genomgång inför uppfödarmötet i Mora (juni) och Piteå (juli). 
 
§12 Hälsocheck   



a) Agria breed profile: Vi väntar fortfarande på denna. 
b) Övriga försäkringsbolag: Vi saknar fortfarande information från If. 
c) Databas för till AK anmälda sjukdomar (inkl infon som finns i hälsoenkäterna): 

Catharina jobbar med att sammanställa detta. 
d) Viktigt att AK får in rapporter om sjukdomar på rasen. Information om detta ut via 

Lapphunden och uppfödarmötena. 
  
§13 Hemsidan/tidningen.  
 Catharina skriver ihop texten till nästa nummer av Lapphunden. 
 
§14 Övrigt 
 Catharina berättade kort från eventet Västkustvalpen i Göteborg där SLK hade en liten 

rasmonter. 
   
§15 Nästa möte 
 Tid och plats bestäms senare. 
  
§16 Mötet avslutas 
 Catharina förklarade mötet avslutat. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


