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Protokoll fört vid SLKs avelskommitté för Svensk Lapphund, 
torsdagen den 24/8 2016 

 

Närvarande: Marie Niska, Catrin Renlund, Catharina Ellerström 

 

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

Föregående mötesprotokoll godkändes varefter det lades till 
handlingarna. 

 
§5 Från CS 

Catharina förmedlade den information som inkommit från CS gällande 
omorganisationen av SLK. Ett första utkast på nytt förslag har 
presenterats. 

. 
§6 Från RUK 

a) Domarkonferensen 2018 
CS har till SKK i våras ansökt om att ändra domarkonferensen till 
2019. SKK ska hantera ärendet i september. 

 
b) Rassymposium 

Frågan bordläggs tillsvidare. 
 

c) SKKs temautbildning 
AK Lapsk anmäler en funktionär till temautbildningen i höst. 

  
§7 Rasmöte 

a) Måttsundsträffen 
Maria tar kontakt med ÖNs ordförande för att hantera det praktiska. 
Maria håller också i AK Slhs del under träffen. 

b) Rasmöte Slh 
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Det sedan länge inplanerade större rasmötet kommer att hållas den 
22-23 oktober på Blå Wingen utanför Knivsta. Agendan diskuterades 
ingående och AK kommer att kontakta påtänkta externa 
deltagare/föreläsare så snart CS får klartecken från SKK att 
omorganisationsarbetet kan fortskrida. 

    
§8 Start-kit till nya uppfödare 

Utskick fördröjt pga turbulensen inom klubben. Start-kitet kommer att 
skickas ut inom kort. AK Finsk & AK Lapsk är intresserade att göra något 
liknande då det för samtliga AKn är angeläget att så tidigt som möjligt 
etablera kontakt med nya uppfödare. 

.  
§9 Avel & hälsostatus Slh 

a) Registreringarna för 2016 fortsätter att öka och det finns nu en rimlig 
chans att vi under året når 100-gränsen.Den genomsnittliga 
kullstorleken ligger kvar på den högre nivån. I skrivande stund ligger 
snittet på 4,6. 
 

    
§10 Från SKK 

a) Hälsoprogram 
SKK AK vill att (samtliga) rasklubbar ser igenom sina hälsoprogram 
för att se om de fortfarande kan anses aktuella. AK kommer att jobba 
med frågan under hösten. 

 
§11 Mentalitet 
 Viktigt att fler Slh beskrivs. Just nu går det lite trögt och det har 

förmodligen med turbulensen i klubben att göra.  
 
  
§12 Uppdatering av listorna på hemsidan 
 Catrin är klar med alla uppdatering och listorna finns tillgängliga på SLKs 

hemsida. 
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§13 Övrigt 
                    Genomgång av innehållet i AK Slhs spalt för Lapphunden nr 3. 
 
§14 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 
 Inget ärende är av sådan art att det inte kan diskuteras innan protokollet 

är justerat. 
  
§15 Nästa möte 
 Under andra halvan av september. Datum fastställs senare. 
 
§16 Mötet avslutas 
 Catharina förklarade mötet avslutat. 


