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Protokoll fört vid  SLKs avelskommitté för Svensk Lapphund, 
fredagen den 30/12 2016 

Närvarande: Catrin Renlund, Maria Niska, Catharina Ellerström 

 

§1 Mötets öppnande 
Catharina förklarade mötet öppnat. 

  
§2 Val av justeringsman 
 Mötet utsåg Maria att justera protokollet. 
  
§3 Godkännande av dagordning. 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes varefter det lades till 
handlingarna. 

 
§5 Från Huvudstyrelsen (HuS) 
 Maria Niska har fått besked om att hon ingår i den nya interimstyrelsen. 
  . 
§6 Från RUK 

a) Domarkonferensen 2018 
Efter HuS beslut att inte genomföra domarkonferensen 2018 har RUK 
nu avbokat hotell och möteslokal.  

  
§7 Från SKK 

a) Utvärdering hälsoprogram  
Svar ska inkomma till SKK Mars 2017. 

b) Spermieprojektet 
SKK återkom och meddelade att medel för att frysa spermier för fem 
genetiskt viktiga hanar fanns reserverade för Slh. Dock måste det ske 
under 2016. Förslag på process för insamling och förvaring av 
spermie diskuterades med SKKs representant via mejl. Detta 
skickades sedan till SLKs v ordförande och sedan även till HuS. HuS 
återkom via AKs nya kontaktperson, Henrik Emanuelsson och 
önskade en del förtydligande i processen vilket AK gav omedelbar 
återkoppling på. HuS har sedan haft separata kontakter med SKK i 
frågan. Via e-mail ställt till Catharina,  Hans Balstedt och Mikael 
Köpman meddelade SKK den 7 december att man i dagsläget har 
valt att bara gå vidare med Gotlansstövarna i frågan.  
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§8 Avel & hälsostatus Slh 

a) RAS-utvärdering 2016 
Slutlig sammanställning sker efter att HD informationen är insamlad. 
Vi kan dock konstatera att 2016 resulterade i 105 registrerade valpar 
och med en fortsatt hög genomsnittlig kullstorlek om 4,6.  

b) Sjukdomsrapportering inkl. öppen redovisning 
Catharina börjar sammanställa de sjukdomsrapporter som inkom via 
hälsoenkäten och där man uppgivit att information får bli publik. 

c) HD status 
Catharina kontaktar försäkringsbolagen för att få in information. 
Eftersom det inte finns några ekonomiska medel att tillgå kommer 
enkät gå ut via e-mail till uppfödare för vidare distribution till 
hundägaren. Enkäten kommer även kunna laddas ner via främst FB 
eftersom SLKs hemsida (forum) inte går att använda som 
kommunikationskanal. 
Catrin informerar vår kontaktperson i HuS om HD enkäten som 
kommer att skickas ut. 

.  
§9 Slh i världen 

Petra Waleij på SKKs registreringsavdelning har meddelat att det finns 
möjlighet att få registrera utlandsfödda Slh som i dagsläget ej är officiellt 
registrerade (gäller tex Slh födda i USA) om man vill använda spermier 
från dessa hundar eller importera dem. Det kräver dock ett beviljande 
beslut från HuS.  

    
§10 Mentalitet  

AK kommer att gå ut med en informationskampanj tidig vår för att få fler 
beskrivna hundar 2017. 

 
§11 Uppföljning rasmötet i Knivsta 

a) Databas  
Arbetet med en databas kommer inledas 2017. 
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§12 Övrigt 
 Till AK inkom förfrågan om intyg gällande användandet av omeriterad 

hanhund i avel för att erhålla lägre registreringsavgift för valparna.  Då 
AK saknade direktiv om vilka kriterier som gällde kontaktades SKK i 
frågan. SKK har återkommit i frågan och meddelat att för svensk 
lapphund krävs inget utlåtande från avelskommittén. 

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

är justerat. 
  
§14 Nästa möte 
 Bestäms vid senare tidpunkt. 
 
§15 Mötet avslutas 
 Catharina förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Catharina Ellerström    Maria Niska 
 


