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Protokoll fört vid sammanträde med SLKs avelskommitté för 
Svensk Lapphund, tisdagen den 19/1 2016 

Närvarande: Catrin Renlund, Maria Niska, Catharina Ellerström 

 

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

Via ordförande har CS meddelat att budgetförslagen inte behöver 
komma in förrän i februari. 

. 
§6 Från RUK 
 a) Domarkonferensen 2018 

SKK har ännu inte återkommit. Teresa Lejenäs ansvarar för 
kommunikationen. 

 b) Övrigt 
 Ann-Britt Waldau tar över rollen som sammankallande för AK Finsk. 

Detaljerad rapport från SKKs informationsdag för HD index har inkommit 
från AK Finsk. 

 
§7 Årsutvärdering (RAS 2015)  
 Inväntat försäkringsinformation gällande skaderegleringar 2015 som ska 

inkomma under februari månad. Diskussion rörande siffrorna gällande 
fördelningen mellan tikar och hanar i kullarna. För fjärde året i rad så 
föds mer hanar än tikar. Maria kontaktar veterinär Linda-Mari Berghlund 
för att höra hennes syn på detta.  

   
§8 Domarkompendium 

Catharina skickar befintliga nya bilder till Maria och Catrin som jobbar 
vidare. Diskussion om den ”fria delen” där vi tänker lägga in bilder från 
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förr. Catharina och Catrin tar kontakt med medlemmar som har denna 
typ av bilder och frågar om de kan få användas i detta sammanhang. 

 
.  
§9 Avel & hälsostatus Slh 
 Catharina har förmedlat de från försäkringsbolagen inkomna 

skaderegleringarna för 2014.  

   
§10 Svensk lapphund i världen 

a) Brittiska the Kennel Club har gjort släktanalys av samtliga 215 
registrerade raser, däribland svensk lapphund. Eftersom det dock rör sig 
om endast ett fåtal registrerade hundar kan man inte dra några som helst 
slutsatser. 
b) Kullen som föddes i USA är inte officiellt registrerad eftersom svensk 
lapphund inte ingår i American Kennel Club. Med 2015 års dystra och 
låga registreringssiffror är oregistrerade hundar något som vi inte har råd 
med. 

  
§11 Från SKK 
 a) DogWeb: Översätta RAS till engelska: Ordförande i SLK har varit i 

kontakt med SKK i frågan och SKK kommer att vara behjälpliga med 
korrekt översättning av RAS till engelska. 

 
§12 Diskussion runt potentiell inkorsning  
 Gällande det så kallade Ryssprojektet så har man från 50 testade 

hundar kunnat isolera DNA från minst 48 individer. Analysarbetet pågår 
nu hos KTH och SLH.  

 
§13 Mentalitet 

2015 var ett rekordår gällande antalet mentalbeskrivna svenska 
lapphundar (BPH/MH) och mötet diskuterade hur AK kan verka för att 
denna trend ska fortsätta i samma riktning under 2016.  

  
§14 Uppdatering av listorna på hemsidan 
 a) Funktionen ”ej tillgänglig för avel” är fortfarande inte aktiverad. Catrin 

kontaktar åter WK om detta. 
 b) Vore mycket bra för både AK och uppfödare om det fanns tillgängliga 

listor över ägarna till svensk lapphund. I dag har distrikten tillgång till vilka 
medlemmar som finns i respektive distrikt. Önskvärt om man även kunde 
få listor som sorterats enligt ras. 

 c) Släktskapslistan 2016. Catharina har kontaktat SLU i frågan.  
 
§15 Planering 2016, inklusive budgetförslag 
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 Diskussion om hur verksamheten 2016 bör se ut. Beslut tas på nästa AK 

möte.  
 

§16 Övrigt 
 a) Catrin och Maria arrangerade nyligen ett inofficiellt uppfödarmöte i 

Piteå. Bland annat diskuterade man kullutvärdering. 
 b) Då det var tänkt att SLKs ordförande skulle delta i detta möte ville AK 

höra bakgrunden till den text om svensk lapphund som återfinns i SKK 
CS senaste protokoll. SLK ska ha vänt sig till en SKK CS gällande 
rasens situation. AK har inte varit involverad i detta och vår 
kontaktperson i SLK CS kunde inte bringa ljus över skrivningen. 

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

är justerat. 
  
§18 Nästa möte 
 Kommer att hållas under februari. Datum bestäms senare. 
 
§19 Mötet avslutas 
 Catharina förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Catharina Ellerström   Maria Niska 
Sammankallande   


