
 
 
 

Protokoll fört vid Svenska Lapphundklubbens telefonmöte, RUK, 
söndagen den 16/8, 2015 

 

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

 
§6 Rassymposium 2015 
 a) Annonsering: Annonsen på SLKs första sida ska visa hela innehållet och inte 

som nu bara ge en länk. Teresa talar med WK. Annons ut på SLKs FB sida 
genom Teresas försorg. Respektive sammankallande delar sedan så att den 
även syns på övriga lapphundsforum. 

 b) Ev. sponsring: Beate följer upp. 
 c) Genomgång av schema. Beate kollar lunchtiden med Scandic. 
 d) Crash course: Diskussioner runt upplägg. 
 e) Hantering av anmälan: Kassör behöver få listor på anmälda samt vilka som 

även deltar i middagen på kvällen. Catharina sammanställer och skickar till 
kassören. 

 f) SKK AK har nu också formellt sagt ja till att delfinansiera rassymposiet med 
10 000 sek.  

 
§7 Domarkonferens 2018 
 SKK har mottagit ansökan och meddelat att de kommer att behandla den på sitt 

möte i september. Catharina har informerat medsökande klubb. 
 
§8 Hälsa & mentalitet 

a) HD index: Finsk lapphund kommer att få HD index som i samband med att 
SKK nu utökar de antal raser som får tillgång till detta verktyg. Mötet 
diskuterade också runt HD-index för Svensk lapphund och Lapsk vallhund. 

   
§9 Från CS 
 Teresa återgav kort nyheter från CS, PR och WK. 



 
 
 
§10 Rapporter från AK 

a) AK Lapsk Vallhund 
Beate rapporterade från AK Lapsk senaste möte där man jobbat med att 
uppdatera information gällande t ex hälsoläge och genomgångna BPH/MH. 
Även det stundande vallningslägret diskuterades.  

b) AK Finsk Lapphund  
AK Finsk har fått en ny funktionär från ÖN, Ulrica Hjertquist som nu 
introducerats till arbetet. Man jobbar med förberedelserna inför rasmötet i 
Måttsund (ÖN) som ska hållas i september. Senare i år planeras även för 
ett rasmöte i NN. 

c) AK Svensk Lapphund 
Förra månaden hölls ett en-dagarsmöte uppe i Öjebyn med representant 
från NLKs AK Slh. Förutom arbete och diskussioner runt de nya 
domarkompendierna diskuterades hälsoläget och hur vi kan underlätta 
aveln mellan länderna. Ett telefonmöte med SKK AK gällande för- och 
nackdelar med HD-index för rasen hölls tidigare i veckan. Möten med WK 
är på gång då det fortfarande t ex finns buggar kvar i hundlistorna. 
Planering inför rasmötet i Måttsund (ÖN). 

 
§11 Övrigt 

a) Årsboken som pdf till respektive AK 
Teresa påminner så att årsboken skickas till RUK. 

b) SKKs seminariehelg i november  
Mycket bra innehåll. Anmälan senast den 18 december. 

c) Hemsidan 
Mycket som behöver åtgärdas och ändras. Arbetet med att uppgradera 
hunddata med sjukdomsrapportering är nödvändig, inte minst för AK Finsk. 
Samtliga tre AKn bör skriva en lista på vad de behöver få hjälp med. Listan 
skickas till WK.  

 
  
§12 Nästa möte 
 Telefonmöte den 22 september, klockan 19.30 
  
  
§13 Mötet avslutas 
 Teresa förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
 
Catharina Ellerström   Pia Turunen 
   
  


