
 
 
 

 

Protokoll fört vid Svenska Lapphundklubbens telefonmöte RUK, onsdagen 
den 13/12, 2016. 

 

Närvarande: Teresa Lejenäs (CS), Catharina Ellerström (AK Slh), Beate Johannessen (AK Lapsk), Ann-
Britt Waldau (AK Finsk), Pia Turunen (AK Finsk) 
 
§1 Mötets öppnande 
 Teresa förklarar mötet öppnat. 
  
§2 Val av sekreterare 
 Mötet utsåg Pia till mötessekreterare. 
  
§3 Val av justeringsman 
 Mötet utsåg Catharina att justera protokollet. 
  
§4 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§5 Föregående mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokol godkändes och lades till handlingarna. 
 Protokollet ligger på hemsidan sedan 21/12 2015. 
  
§6 Rassymposium 2015 

a) Rapportering SKK 
Rapporten är inskickad till SKK, de har svarat att de mottagit den. 

b) Utvärdering.  
Det inkom ett fåtal svar och de var positiva, detta stämmer överens med de 
kommentarer vi fick på plats. 

c) Kalendrar. 
Föreläsarna har fått varsin kalender från klubben. 

d) Tankar inför 2017  
För att få in fler utvärderingar delas dessa ut på plats. 
Närvarande AK, CS och RUK medlemmar bör presentera sig. 
Fr.o.m 2016 finns det möjlighet att söka medel från SKK till rassymposium med 
mentalitet som huvudämne inte endast avel, man kan dock bara söka för ett ämne 
per gång.  

 
§7 RS 2016 

a)  Rasmöten 
Teresa har varit i kontakt med stugbyn angående lokaler.  Rasmöten skal l hållas 
innan stämman på lördagen. Förslag på tid från 09.00 till 13.00 som senast. 
 

§8 Domarkonferens 2018 
 Ligger hos SKK i väntan på utredning. 



 
 
 

 

  
§9 Hälsa & mentalitet 

a) Enkäter till NLK & Finland 
Mallen för hälsoenkäten som gick ut till ägare av Finsk lapphund har skickats till 
Norge och Finland så de kan använda den. Detta gör det lättare att jämföra 
inkomna svar mellan länderna. 

   
§10 Från CS 
 Nya dokument på arbetsuppgifter för sammankallande i kommittéerna samt 

resepolicy kommer att skickas ut. 
 Budgetmöte kommer att hållas i mitten/slutet av februari. 
 
§11 Planering 2016 
 Behövs det budgeteras medel för aktiviteter?  
 Beslut tas under nästa möte. 
 
§12 Budget 2016 
 Skall vara inne i mitten av februari. 
 Vidareutbildning för avelsfunktionärer bör ligga under RUK.  
 
§12 Översättning av RAS dokument till engelska 
 Teresa har kontakt med Karin Drotz angående detta. 
 
§13 Rapporter från AK 

a) AK Lapsk Vallhund 
Arbetar med revideringen av RAS.  
Sammanställningen av hälsoenkäterna skall läggas ut. 

b) Finsk Lapphund  
Håller på och omfördelar arbetsuppgifterna, skickas till CS när det är klart.  
Har börjat planera och budgetera för året. 
Ser över avelsrekommendationerna då det bör stå med att vi har index på rasen. 
Maria och Pia kommer att hålla i ett utbildningsmöte för resterande AK om index. 

c) AK Svensk Lapphund 
Avelsutvärderingen för 2015 är så gott som klar, väntar på försäkringsdata.  
Planerar inför 2016 med rasmöten mm. 
Ett lokalt uppfödarmöte genomfört i Piteå.  
Domarkompendiet är under bearbetning. 

 
§15 Övrigt 

a) Årsboken som pdf till respektive AK 
Teresa tar upp det igen. 

b) Teresa vill delta i ett AK-möte, börjar med AK Slh. 
   
§16 Nästa möte 
 22/2 2016 Kl. 19.30 
 



 
 
 

 

  
§16 Mötet avslutas 
 Teresa förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
 
Pia Turunen (AK Finsk)    Catharina Ellerström (AK Slh) 
  


