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Protokoll fört vid telefonmöte med SLK RUK den 3/3, 2016. 

Närvarande: Marie Bankhed, Ann-Britt Waldau, Catharina Ellerström, Teresa Lejenäs 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Teresa förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av sekreterare 
 Mötet utsåg Catharina att agera som mötets sekreterare. 
  
§3 Val av justeringsman 
 Mötet utsåg Marie att justera protokollet. 
  
§4 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§5 Föregående mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
  
§6 Introduktion  

Då både Ann-Britt och Marie just tillträtt som sammankallande i respektive AK och 
därmed är nya i RUK så gjordes en kort presentation av samtliga medlemmar. 

 
§7 Domarkonferens 2018 
 Det är nu bekräftat från SKK att den planerade domarkonferensen 2018 enbart blir 

tillsammans med Svenska Isländsk Fårhund Klubben då Polarhundklubben har fått 
lämna återbud 

 Teresa kontaktar SKK för att bekräfta datum.  
Catharina tar fram SKKs direktiv och lathund för domarkonferenser. 

  
§8 Hälsa & mentalitet 

a) HD-index: SKK har under våren en informationsdag för uppfödare som berörs av 
nyinfört HD-index. Detta gäller bland annat finsk lapphund. Då AK Finsk (Maria och 
Pia) deltog på informationsmöte om HD-index sent i höstas så finns det ingen 
anledning att delta denna gång. AK Finsk tror att HD-index kan bli ett bra verktyg, 
men just nu är medelfelet ganska högt pga. för få HD-röntgade hundar. Man 
behöver få in de övriga skandinaviska hundarna i HD-beräkningarna för att öka 
tillförlitligheten.  

b) Övrigt: Marie tog upp möjlighet att i samband med Måttsundsträffen 2016 
anordna en föreläsning om ögonlysning. 

   
§9 Kommunikation med CS 
 a) Ingen information har inkommit från SKK som gäller AK/RUK i år.  
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 b) CS har sitt budgetmöte den 6 mars. 
  
 
§10 Rapporter från AK 

a) AK Lapsk Vallhund 
Jobbar med RAS just nu. Planerar att ha träffar runt om i landet för uppfödarna, 
eventuellt med föreläsningar. Ska diskutera upplägg med distrikten. 

b) Finsk Lapphund  
Just nu mycket uppfödarkontakter via mejl. Man jobbar med att uppdaterar 
listorna, inklusive sjukdomslistor på hemsidan. 

c) AK Svensk Lapphund 
Har precis fått in den sista försäkringsinformationen och ska slutföra RAS 
utvärderingen för 2015. Har mycket kontakter med uppfödare men måste också 
hantera diverse skrivelser. 

 
§11 Övrigt 

a) Årsboken som pdf till respektive AK 
Har ännu inte skickats ut till respektive AK. Teresa tar med frågan till nästa CS 
möte för formellt beslut. 

b) Hemsidan 
Avtal mellan webmaster och SLK kommer att avslutas vilket medför att ny hemsida 
måste göras. Respektive AK måste senast under april meddela WK vad som ska 
sparas från nuvarande hemsidan. Detta innebär att de nya funktionerna för 
sjukdomsdokumentation på hunddata samt möjligheten att markera hundar som 
ej tillgängliga för avel blir ytterligare försenade. 

c)    Renvallningsläger i Finland 
Marie Bankhed skriver i Lapphunden 2016-2 om detta. 

d)    Diskussion om valpannonsering på SLKs hemsida. 
 
§12 Nästa möte  
 Torsdagen den 14 april, klockan 19oo. Telefonmöte. 
  
§13 Mötet avslutas 
 Teresa förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
 
 
Catharina Ellerström    Marie Bankhed 


