
RUK-mo te 22 juni 2011 

Deltagare: Catrin Renlund, Beate Johannesen, Pia Juhlin, Stig Berndtsson 

1. Stig öppnade mötet 

2. Protokollförare: Catrin 

3. Presentation och verksamhet 

Finsk: På rasmötet i Gränna pratade vi om vårt rassymposium. Men även om RAS-

revideringen som vi tänker ta upp mer om på rassymposiet. En huvudpunkt var ”Rasansvar”, 

vi frågade deltagarna om vad de anser om hälsa, mentalitet och typ. Det en del skulle vilja 

veta mer om är allt kring sina hundars linjer.  

Lapsk: Vi måste bli fler i AK lapsk, vi har kontaktat en medlem som vi hoppas vi ska få med. 

På rasmötet i Gränna pratades en hel del om vallanlagstest och hur det isåfall kan utformas. 

Det har varit oklarheter vilka SKK-regler som gäller kring inmönstring av hundar. En ny hane 

är godkänd av två domare på utställning. Texten på lapsk vallhund på ”Köpa hund-sidan” på 

SKKs sida, stämmer inte med vad lapsk har skickat in. Vi kan snart logga in och ändra texten 

själva. RAS-arbetet ska snart påbörjas. 

Svensk: Tre nya medlemmar i AK; Cattlin Marques, Lise-Lotte Ekberg och Ewy Pettersson. 

Nordiskt AK-möte måste skjutas på framtiden eftersom de norska och finska AK-

medlemmarna inte kan närvara i Örebro. RAS-arbetet har stannat av eftersom vi inte lyckas 

få relevant information från försäkringsbolagen. Efter kontakt med SKK/AK ska vi istället 

prova med att skicka ut hälsoenkäter till uppfödare och sedan följa upp med personlig 

kontakt. Möte med SKK/AK angående avelsstrategier för rasen är uppskjutet till 5 september. 

Rasstandarden är på gång, är godkänd av SLK och SKK, vi väntar på godkännande från 

FCI. 

Rassymposium i Örebro 7/8 2011 

Fredag e.m. 5/8 utställning och lördag f.m. 6/8. Söndag 7/8 rassymposium. 

Utställningsplats och konferenslokal är bokad vid Kilsbergens konferens. Beate har 

förhandsbokat ett visst antal stugor.  

Föreläsare blir Anne-Chatrine Edoff, en av Sveriges mest namnkunniga inom 

mentalitet. Vi ska boka telefonmöte med henne. Vi har skilda rasmöten på 

eftermiddagen. 

Vi planerar även att anordna ett prcd-test under helgen. Beate har ansökt om detta. 

 

4. Nästa möte: Beate föreslår tre datum som vi alla kan + föreläsaren. 

5.  

Vid pennan Catrin Renlund 

 


