
Protokoll för Svenska Lapphundklubbens telefonmöte RUK, torsdagen den 12/3, 2015. 

Närvarande: Teresa Lejenäs, Catharina Ellerström, Beate Johannessen och Pia Turunen 

 
 
§1 Mötets öppnande 

Teresa förklarar mötet öppnat. 
  
§2 Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Pia Turunen 
  
§3 Val av justeringsman 

Catharina Ellerström valdes att justera protokollet. 
  
§4 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
  
§5 Föregående mötesprotokoll  

Godkändes och lades till handlingarna 
 

§6 Rassymposium 2015 
 a) Var, Linköping Scandic  
 b) Innehåll . 

 Vi gör ett schema för innehållet   
Lördag: Per Jensen, Curt Blixt 
Söndag :Agria?  SLU ev. på lördag, Kroppsvallarna, Hans, SKK? 

 c) Budget  
 d) Äska medel från SKK . Vi behöver få iväg en agenda till dom snarast. 
 
§7 Domarkonferens 2018 

Ansökan skall vara inne hos SKK innan 1/7 
 I den skall anges: tidpunkt, antal raser, antal dagar, samarbetande rasklubbar samt 
plats.  
Möjlig plats Arlanda.  
Teresa kontaktar isländska fårhundsklubben om datum mm 
  

§8 Från CS 
a) Budget CS har budgetmöte på söndag. 

 
 
§9 Rapporter från AK 

a) AK Lapsk Vallhund 
Har diskuterat budget. Ska försöka få ut uppfödarmail, göra pr för BPH MH 
uppdatera dokument och hemsida Domarkompendiet och ev bilagor bör 
översättas från de finska 

b) Finsk Lapphund  
Förbereder rasmötet genom att bl.a titta på statistik 
 
 
 
 



c) AK Svensk Lapphund  
Avslutat avelsutvärdering för 2014, inavelsgrad, nya hundar i avel, röntgade, prcd-
PRA test, mentalitet. Utvärdering om könsfördelning i kullarna.  Maria åker på SKK 
utbildning temautbildning utvärdering ras. Domarkompendiet arbetas med. 

 
§10 Övrigt 

a) Årsboken som pdf till respektive AK  
 

b) Rapport från forskningsdagen på SLU november 2014 
Läggs ut på hemsidan, kommer i tidningen nr 1 2015 samt skickas till resp. AK och 
CS 

c) Nya uppfödarboken rekommenderas till alla uppfödare. 
d) Mail från resp. AK till uppfödare om förstärkning till TK 
e) BPH och MH material från SKK kommer att gå med till alla nya medlemmar med 

första tidningen. Välkomstpaket från SLK till nya medlemmar med information från 
klubben.  

  
§11 Nästa möte 
 Tisdag 28/4 18,30 
 
§12 Mötet avslutas 
 Teresa avslutar mötet 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:     Justerat av: 
 
Pia Turunen      Catharina Ellerstöm 
   
  


