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Protokoll fört SLKs avelskommitté för Svensk Lapphund, torsdagen 
den 5/5 2016 

Närvarande: Maria Niska, Catrin Renlund, Catharina Ellerström 

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

Mötet godkände föregående mötesprotokoll varefter det lades till 
handlingarna. 

 
§5 Från CS 
 Inget att rapportera. 

. 
§6 Från RUK 
 a) Domarkonferensen 2018 

Ordförande i SLK & ordförande i Svenska Isländsk fårhundsklubben ska 
skicka ut inbjudan till berörda exteriördomare. 

 b) Rassymposium 
 Kommer åter ha ett fokus på mentalitet. 
 c) SKKs temautbildning hösten 2016 
 AK Finsk och AK Lapsk diskutera vem av dem som kan åka. 
  
§7 Årsutvärdering (RAS 2015)  
 Klar. Kort sammanställning är inskickad och ska ingå i 

verksamhetsberättelsen för AK Slh inför RS. 
    
§8 Domarkompendium 
 Marie och Catharina fortsätter arbetet. 
.  
§9 Avel & hälsostatus Slh 
 Kullstorleken ligger kvar och svänger runt fem valpar per kull i 

genomsnitt. AK konstaterar också att det finns många som tar sin första 
kull valpar av Slh i år, just nu rör det sig om sju (!)  nya uppfödare.  
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§10 Slh i världen 
Bordlades. 

  
§11 Från SKK 
 a) Avel 2016 
 Mötet noterar att SKK AK nu har publicerat Avel 2016. 
 
§12 Diskussion runt potentiell inkorsning  
 Bordlades. 
  
§13 Mentalitet 

Även 2016 kan bli ett bra BPH år för Slh. Redan nu har fem hundar 
genomgått BPH-beskrivning och flera är anmälda. Via RUK kommer BPH 
information läggas ut i LH-2. 

  
§14 Uppdatering av listorna på hemsidan, släktskapslistan anno 2016 
 Släktskapslistan anno 2016 ligger på SLKs hemsida under AKs 

dokument. Catrin jobbar nu med att uppdatera de tillhörande han- och 
tikhundslistorna. Catharina har även skickat 2016 års 
släktskapsindexlista till AK Slh i Norge. 

  
§15 Planering rasmöten 2016 
 a) RS 
 Fokus kommer att ligga på avelsutvärdering 2015, avel nu&framöver. 

Kort diskussion om HD- index bör ingå. 
 b) Möte med NLK AK Slh 
 Maria är i kontakt med norska AK och de försöker hitta ett datum som 

fungerar i sommar. 
 c) Rasmöte i höst 
 Tid och plats diskuterades. Fokus kommer att ligga på 

inkorsningsdiskussionen, men tanken är att även andra 
uppfödningsrelaterade frågor/ämne kan ingå. Goda förslag har redan 
inkommit från uppfödare. 
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§16 Övrigt 
 a) LH 2016-2 
 Mötet diskuterar innehållet i AKs spalt för nästkommande nummer. 
 
§17 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 
 Mötet finner att inget ärende är av sådan art att det inte kan diskuteras 

innan protokollet är justerat. 
  
§18 Nästa möte 
 Beslut om datum tas senare. 
 
§19 Mötet avslutas 
 Catharina förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
Catharina Ellerström   Catrin Renlund 


