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Protokoll fört vid telefonmöte med SLKs avelskommitté för Svensk 
Lapphund, tisdagen den 29/5, 2015. 

 

Närvarande: Catrin Renlund, Maria Niska och Catharina Ellerström 

 

§1 Mötets öppnande 
 Catharina förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av justeringsman 
 Mötet valde Maria till att justera protokollet. 
  
§3 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§4 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

. 
§5 Från CS 

a) Finansiering av de norska hundar som har prcd-PRA testats på SLKs 
bekostnad (utan korrekt remiss).  
SKK AK har återkommit och godkänt den kompletterande 
dokumentationen som AK Slh har tagit fram. Därmed kan SLK CS nu 
rekvirera den innestående summan för åtta prcd-PRA testade hundar. 
 

b) Domarkompendium 
Ny sammanslagen arbetsversion skickas ut senare i veckan av 
Catharina. Flera hundägare och uppfödare har redan bidragit med 
bilder. 

 
c) Budget 

RS beslutade enligt CS förslag, därmed har AK en budget om 13 100 
sek för 2015. Utgifterna i samband med SKKs temautbildning i mars 
där Maria representerade SLK kommer att delas lika mellan de tre 
avelskommittéerna. 

 
§6 Från Rasmötet på RS 2015 

Catharina summerade diskussionerna från rasmötet. En sammanfattning 
kommer att publiceras i Lapphunden nr 2 och AKs PowerPoint-baserade 
genomgång skickas ut till uppfödarna via uppfödarmejlen. 
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.  
§7 Från RUK 

a) Rassymposium 2015 
Kort uppdatering av Catharina gällande innehållet. 

  
§8 SKKs temautbildning våren 2015 
 Maria återgav sina intryck från utbildningshelgen. Sammanfattande 

rapport (inklusive SKKs presentationer) har gått ut till samtliga tre AK.  
 
§9 Från SKK  
 SKK har annonserat att man avser införa HD/ED index för ett antal raser 

2016. Mer information kommer senare i år. 
 
§10 Avel 2015 
 AK konstaterar att 2015 har börjat riktigt gott. Till dags datum har 47 

valpar fötts och vi ligger just nu på en genomsnittlig kullstorlek om 5,8 
valpar/kull. Inavelsgraden är låg. Flera kullar är på väg och glädjande 
nog ser vi åter fler nya uppfödare som planerar för sin första kull valpar. 

 
§11 Diskussion runt potentiell inkorsning  
 Diskussion runt AKs arbete i frågan baserat inte minst på 

rekommendationer från rasklubbar som har gjort eller planerar att göra 
inkorsningar. 

  
§12 Mentalitet 

Glädjande nog har ytterligare hundar beskrivits i början av säsongen och 
fler beskrivningar är inplanerad. 

 
§13 Hälsa/sjukdom 

Svensk lapphund kan betraktas som en frisk ras. Dock, för få sjukdomar 
rapporterats direkt till AK men kommuniceras ofta officiellt via FB. 
Förvisso hjälper inte sjukdomsrapporteringen de redan drabbade 
hundarna men informationen kan bidra till att likande fall kanske kan 
undvikas.  

  
§14 Uppdatering av listorna 

a) WK 
WK och AK kommer ha ett möte för att se hur informationen på 
hemsidan kan organiseras för att harmonisera med övriga AK. Viktigt 
är att funktionen ”ej tillgänglig för avel” kommer på plats så fort som 
möjligt. 

b) Släktskapslistan 2015 
Årets lista finns nu på hemsidan. Uppfödarna är informerade via 
uppfödarmejl. En andra, reviderad version kommer inom kort. 
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§15 Övrigt 
a) Text till LH 2 har skickats in. 
b) Möte med Norska AK i början av juli. 

Mötet planerares i samband med att ÖN håller utställning i Piteå. Det 
är av stor vikt att vi underlättar gränsöverskridande 
avelskombinationer.  
 

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

justerat. 
 
§17 Nästa möte 
 Hålls under juni månad. Datum bestäms senare. 
 
§18 Mötet avslutas 
 Catharina förklarade mötet avslutat. 
   
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
 
 
Catharina Ellerström    Maria Niska 
 


