
Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens avelskommitté för 

Svensk Lapphund, söndagen den 31/8, 2014. 

 

Närvarande:  Maria Niska 

  Catharina Ellerström 

 

 

§1 Mötets öppnande 

 Catharina E förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Val av justeringsman 

 Maria N justerar protokollet. 

  

§3 Godkännande av dagordning 

 Den föreslagna dagordningen godkändes.  

  

§4 Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§5 Budget 

En folder med AKs kostnader finns nu på den interna hemsidan. Uppdateras 

kontinuerligt av AKs medlemmar. 

  

§6 Uppföljning från rasmötet i Mora och Piteå 

Ca 30 personer deltog i samband med rasmötet i Mora.  Bra diskussion. 

Presentationen har skickats ut till samtliga uppfödare via e-mail. På rasmötet i 

Piteå/Öjebyn så var det färre deltagare men bra diskussioner och ett långt möte. 

Veterinär Linda-Mari Berglunds föreläsning om AI och hur det kan främja rasen 

var både mycket intressant och mycket uppskattad. Även från detta möte skickas 

AKs presentation ut till uppfödarna. Andra intresserade kan givetvis också få 

tillgång till dessa presentationer genom att kontakta AK på aksvensk@slk.nu. 

Förslag från mötena är bland annat att det skrivs i Lapphunden om 

hanhundägaransvaret i samband med avel.  

 

§7 Planering inför höstens rasmöte 

 Lokal – finns bra lokal som vi förmodligen kan disponera. 

 Tid - första halvan av november. Inte krocka med någon utställningshelg. 

Innehåll- Förslag på innehåll & föreläsare diskuteras. Dessa kommer att 

kontaktas inom kort. 

   

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

bekostnad (utan korrekt remiss): Svar från Optigen - Maria har skickat iväg 

uppdaterade och korrekta dokument till de norska hundägarna som måste 

signera och skicka det åter till oss innan vi kan kontakta SKK för 

återbetalning. 

  



b) Standardbeskrivningen 

Catharina har varit i kontakt med SKK gällande den sk. Standardbeskrivningen 

för att få klarhet vad som gäller i frågan. SKK har förmedlat material som ska 

användas i framtagandet av det nya domarkompendiet. 

  

§9 Från RUK  

 Kort diskussion om var/när det vore lämpligt att förlägga rassymposiet 2015. 

 

§10 NLK  

 Norge har världens näst största population av svensk lapphund och det är av stor 

vikt att det sker ett samarbete mellan NLK och SLK på AK nivå för att 

underlätta aveln. Det nu inställda Nordiska AK mötet på Solvalla var tänkt att 

utgöra startskottet för detta, men nu får AK istället inleda kommunikationen på 

annat sätt. 

  

§11 Mentalitet  

AK konstaterar att det är för få hundar som hittills i år har genomgått MH eller 

BPH. Att få en objektiv beskrivning av våra hundar är minst lika viktig som att 

få den exteriöra beskrivningen (i form av utställningar). 

 

§12 Hälsocheck   

a) AK har åter kontaktat försäkringsbolaget If för at få deras skaderegleringar 

för Svensk lapphund för de fem senaste åren. Inget svar ännu. 

   

§13 Övrigt 

 Arbetsbelastningen i AK diskuterades. 

 

§14 Nästa möte 

 Bestäms via e-mail. 

  

  

§15 Mötet avslutas 

 Catharina förklarade mötet avslutat. 

  

  
 

 


