
 
 

Protokoll fört vid telefonmöte med SLKs avelskommitté för Svensk 
Lapphund, tisdagen den 2/3, 2015. 

 

Närvarande: Maria Niska, Catrin Renlund, Catharina Ellerström 

 

§1 Mötets öppnande 
 Catharina hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av justeringsman 
 Mötet utsåg Maria till att justera protokollet. 
  
§3 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§4 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5 Budget 
 Ny budget baserat på CS rekommendationer inskickad till kassören.
  
§6 Utvärdering RAS 2014 

a)  Genomgång av innehållet och diskussion om åtgärder under 2015. 
Catharina färdigställer. 

b) Hur hantera när uppfödare väljer att inte följa RAS? 
Även SKK anser att det är viktigt att återkoppla till uppfödare i de 
enstaka fall där RAS inte följs. Catharina har därför tagit kontakt 
med en uppfödare för att påtala betydelsen av att 
rekommendationerna i RAS följs. 

 
§7 Från CS 

a) Finansiering av de norska hundar som har prcd-PRA testats på SLKs 
bekostnad (utan korrekt remiss).  
Maria har sammanställt dokumenten och skickat in det till SKK. 

b) Domarkompendium/Raskompendium 
Lite bilder har inkommit men fler behövs. Catrin skickar utförfrågan 
även på FB. Catrin har fått positivt svar gällande äldre bilder på 
svensk lapphund. Catharina har kontaktat även NLK för att be dem 
bidra med bilder. Maria och Catrin jobbar med texten till kompendiet. 

c) Förslag från ordförande i SLK om guldstjärne-märkning av planerade 
kullar med syftet att lyfta de uppfödare som t ex följer RAS (gällande 
för samtliga tre raser). 



 
Tanken är god, men avel bygger på långsiktig planering i flera 
generationer och med nuvarande situation ser vi nog hellre att vi med 
andra medel jobbar tillsammans med våra uppfödare. 

d) Nya funktion för hundlistorna 
Catrin är i kontakt med WK för att få tillstånd nya funktionen (Icke 
aktuell för avel ”knappen”), få bort felet från tiklistorna (visar inte 
avkommer). Arbetet med att kunna lägga in sjukdomar i hunddata 
(tillgängligt för AK) kommer WK initiera under våren. 
.  

§8 Från RUK 
a) Rassymposium 2015 

Catharina drog kort status gällande planeringen för rassymposiet i 
oktober. 

b) Omarbetning av hemsidan 
Uppdatering och viss omarbetning av hemsidan kommer att ske i 
samarbete med PR och WK. 

c) Domarkonferens 2018 
Catharina drog kort status gällande planeringen inför rassymposiet 
2018. 

  
§9 SKK AK 
 Maria kommer att representera SLK på SKK AKs nästa temautbildning i 

slutet av mars. Utbildningen har denna gång fokus på årlig uppföljning 
och revidering av RAS. 

 
§10 Diskussion runt potentiell inkorsning 
 Catharina och Maria återgav kort deras respektive kontakter med såväl 

svenska rasklubbar som utländska gällande deras erfarenheter från 
inkorsningsprojekt. AK vill i detta sammanhang förtydliga att nuvarande 
AK inte tagit ställning varken för eller emot inkorsning och således ej 
heller för/emot vilken ras/hund som skulle kunna bli aktuell. Det är ytterst 
viktigt att klubben och inte minst uppfödarna är med och diskuterar hur vi 
bäst förfar för att säkerställa rasens fortlevnad. Tid kommer att avsättas 
för detta bland annat på nästa rasmöte (i samband med RS). 

  
§11 NLK, möte & samarbete  
 Maria har varit i kontakt med AK Slh NLK angående ett gemensamt 

möte. Representant från dem kommer att närvara vid ÖNs utställning i 
Piteå i början på juli. 

  
§12 Mentalitet 

Diskussion om hur vi kan få fler hundar mentalbeskrivna. Frågan har via 
RUK även lyfts till CS då samtliga tre AK inom SLK ser ett behov om att 
få fler hundar beskrivna. 

  



 
 

§13 Hälsa/sjukdom 
a) AK Finsk har sammanställt rekommendation baserat på SLUs 

senaste uttalande om Addison. Texten återfinns under AK Finsk på 
hemsidan. 

  
§14 Uppdatering av listorna 

a) WK 
Se § 7-8. 

b) Släktskapslistan 2015 
Beräknas komma mars/april från SLU. 

 
§15 Övrigt 

a) Informationen om hur man ska gå till väga i samband med 
provtagning för prcd-PRA analys har försvunnit från hemsidan. 
Dokumentet har blivit uppdaterat av Maria och ska läggas ut på 
hemsidan. 

b) Två nya kennelnamn har registrerats. 
c) Det nuvarande raskompendiet finns nu tillgängligt på hemsidan. 

  
 
§15 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 
 Inget ärende är av sådan art att det inte kan diskuteras innan protokollet 

är justerat. 
 
§16 Nästa möte 
 Datum fastställs senare. 
 
§17 Mötet avslutas 
 Catharina förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Catharina Ellerström    Maria Niska  
   
 


