
Protokoll från Svenska Lapphundklubbens telefonmöte RUK, tisdagen den 30/9, 2014. 

 

 

Närvarande:  Pia Turunen, 
 Beate Johannessen 
 Catharina Ellerström 
 Teresa Lejenäs 
 
§1 Mötets öppnande 
 Teresa L förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av sekreterare 
 Catharina E valdes till mötets sekreterare. 
  
§3 Val av justeringsman 
 Beate J valdes att justera protokollet. 
  
§4 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§5 Föregående mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§6 Uppföljning Nordiska uppfödarmötet 

a) Feedback från våra nordiska kollegor 
Uppenbarligen låg det Nordiska AK mötet helt fel för våra östliga grannar. För våra 
kollegor i Norge och Danmark var det andra faktorer som avgjorde. 
Teresa L kommer att kontakta respektive lands ordförande för att erhålla 
kontaktinformation gällande viktiga ledamöter. 

 
b) Resterande budgetfrågor 

Respektive AK representant dubbelkollar så att allt har inkommit till kassör. 
 

c) Nästa Nordiska AK möte 
Teresa L tar upp detta med respektive lands ordförande. 
 

§7 Rassymposium 2015 
 a) När? 
 Preliminärt så bör det lämpa sig bästa att hålla detta evenemang under hösten 2015. 
 b) Var? 
 Blir lite beroende av programmet. Linköpingsområdet preliminärt mest intressant. 
 c) Innehåll  
 Efter diskussion kom mötet fram att det kunde vara lönt att skissera på ett mer 

blandat innehåll – detta för fler av våra medlemmar, inte minst våra nytillkomna, ska 
komma och delta. Catharina E kommer att kontakta ett dragplåster för att höra om 
tillgänglighet och pris. Pia T kontaktar SHU och Beate J kontaktar presumtiva 
föreläsare med stor erfarenhet av hundträning. 

 d) Budget  



 Catharina E kontaktar SKK för att undersöka vilken finansiering som kan finnas 
tillgänglig från dem. 

   
§8 Från CS 
 Teresa L förmedlade information från CS. Tyngdpunkten låg på SLKs ekonomi och 

redovisningen av den.  
 
§9 Rapporter från AK 

a) AK Lapsk Vallhund 
Hälsoenkäter fortsätter att droppar in. Arbetet med RAS fortskrider och 
domarkompendiet ska uppdateras. 

b) Finsk Lapphund 
RAS har nu skickats till SLK CS för godkännande. Hälsoenkäterna håller på att 
sammanställas. Man funderar på hur nästa rasmöte ska läggas upp.  

c) AK Svensk Lapphund  
Mycket kontakter med uppfödarna vilket är positivt! Inväntar svar från de norska 
hundägarna gällande Optigen-testerna.  Arbetet med att uppdatera 
raskompendium är inlett. Planerar inför sitt tredje rasmöte i år (Göteborg) 

 
§10 Övrigt 
 a) Årsboken som pdf till respektive AK 

Årsboken i pdf-format har ännu inte kommit till respektive AK. Teresa L kontaktar 
ansvarig för åtgärd. 
b) Raskompendium   

 Catharina E förmedlade information från SKK gällande uppdateringen raskompendium. 
 c) AK Svensks tredje rasmöte blir i form av en föreläsningsdag i Göteborg dit alla 
medlemmar är välkomna. Möjlighet finns för att ordna rasspecifika diskussionsgrupper 
i samband med föreläsningarna. 
d) Respektive AKs budget 
Teresa L bekräftade att respektive AK har en rambudget och att utgiftsposter därför 
kan omfördelas inom ramen för den beviljade budgeten. 

 
§11 Nästa möte 
 Nästa RUK möte (telefon) blir den 30/10-14 klockan 19.30. 
  
§12 Mötet avslutas 
 Teresa L förklarade mötet avslutat. 
   
  


