Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund

Kallelse till Årsmöte
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL)
Tid:
Klockan:
Plats:
Kallade:

Lördag 17 mars 2018
13.00
Skövde kulturhus, Trädgårdsgatan 9, 541 30 Skövde
Medlemmar i SRFL

Deltagare på årsmötet uppmanas att läsa igenom samtliga årsmöteshandlingar och om ni vill
ta med dessa till årsmötet så skriv gärna ut dem själva. Endast några få exemplar av
handlingarna kommer att finnas att tillgå på årsmötet.

Dagordning
1. Justering av röstlängd.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De
valda justerarna är dessutom rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse (se bilaga 1).
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust (se bilaga 2).
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12.
A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan (se bilaga 3).
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår (se bilaga 4)
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget (se bilaga 5).
13. Propositioner från styrelsen (se bilaga 6).
14. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter samt val av ordförande,
ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16.
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 6 veckor före
årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet
ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut (se
bilaga 7).
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Beslutsunderlag
Beslutsunderlag punkt 14; valberedningens förslag till ny styrelse
Styrelsen består av ordföranden och två, fyra, sex eller åtta ordinarie ledamöter samt minst
en och högst fyra suppleanter.
Johanna Levin

Ordförande

1 år kvar, enligt SKKs beslut

Anna-Karin Olsson

Ledamot

Omval 2 år

Monica Karlsson

Ledamot

Nyval 1 år

Mimmi Lange

Ledamot

Omval 2 år

Helena Bergström

Ledamot

Omval 2 år

Frida Fridheim

Ledamot

Omval 1 år

Maria Risberg

Ledamot

Nyval 1 år

Maria Nilsson

Suppleant

Nyval 1 år

Grunden till valberedningens förslag har varit att få en stark föreningsteknisk styrelse som
har förmågan att samla information och kunskap genom projekt och kommittéer.
Valberedningen har även tittat rikstäckande och att personerna har olika intressen av rasens
användningsområde.
Valberedningen ser gärna att de på årsmötet väljs in alternativ ger kommande styrelse i
uppdrag att tillsätta posten revisorssuppleant då de enligt stadgarna tolkas som att de bör
vara 2 st.
Valberedningen har fram till årsmötet bestått av Håkan Klaar, Malin Jonsson Bixo och Pia
Juhlin.

Beslutsunderlag punkt 15
Namnförslag för revisorer
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år.
Claes Wallin
Lena Gustafsson
Moa Bohlin
Vakant

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant
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Beslutsunderlag punkt 16
Namnförslag för valberedning
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för
sammankallande ska vara ett år och för övriga två år.
Vakant
Vakant
Vakant

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
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Bilaga 1
Verksamhetsberättelse
Nu är det nästan ett år sedan Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL) bildades och
vårt första verksamhetsår har nått sitt slut. Målsättningen med klubben när den bildades var
att (SRFL) skulle bli en samlingspunkt för ägare och intresserade av den Finska Lapphunden
och att medlemmarna skulle känna ett värde i att tillhöra SRFL.
Styrelse
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordförande
Ledamot - Vice ordförande
Kassör, adjungerad
Ledamot - Sekreterare
Ledamot
Ledamot
1:a Suppleant
2:a Suppleant

Johanna Levin
Ulrica Hjertquist
Lena Gustafsson
Mimmi Lange
Anna-Karin Olsson
Sanna Larsson
Helena Bergström
Frida Fridheim

Revisorer
På föregående årsmöte blev Claes Wallin och Ove Johansson från SKKs föreningskommitté
valda till revisorer för SRFL. Under året ersattes Ove Johansson av Thomas Uneholt.
Övriga positioner
Under hösten 2017 bildade styrelsen delvis en avelskommitté (AK) och ett verkställande
utskott (VU).
Vid bildandet valde styrelsen att inte ta in några nya personer utan den har bestått av AnnaKarin Olsson (sammankallande), Ulrica Hjertquist, Sanna Larsson, Helena Bergström och
Frida Fridheim. Tanken är att framöver ska AK kunna bestå av personer utanför styrelsen. AK
har ingen beslutsrätt.
VU bildades för i det fallet att brådskande beslut skulle uppstå. VU har under året bestått av
ordförande och vald ledamot Sanna Larsson. VUs beslut ska alltid redovisas på kommande
styrelsemöte och ska alltid gå i linje med vad man tror att styrelsen skulle beslutat.
Medlemmar
Medlemmar från specialklubben Svenska Lapphundklubben (SLK) har under början av 2018
börjat tilldelas medlemskap i SRFL. Klubben har 761 fullbetalande, 7 familjemedlemmar, 2
utlandsmedlemmar och 23 övriga medlemmar; totalt 793 stycken.
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Inre verksamhet
Fram till och med 24 februari har styrelsen haft sex styrelsemöten och ett informationsmöte.
Vi har arbetat fram en hemsida och för den tagit beslut om avelspolicy och regler för
valphänvisning. Utöver det har vi också arbetat fram en arbetsordning och en
kommunikationsplan för 2017 – 2018.
Under hösten 2017 deltog Johanna Levin, Sanna Larsson, Anna-Karin Olsson och Mimmi
Lange i en kurs om föreningsteknik i Örebro. Under denna helg anordnad av SLK fick vi,
utöver kursen i föreningstekning, också lyssna till en föreläsning om exteriörbeskrivning samt
en föreläsning av Maria Dahlberg representant för avelskommittén hos SKK. Föreläsningen
av Maria fokuserade en hel del på programmet lathunden, rasklubbars avelsarbete och hur
utvecklingen ser ut för de tre lapphundsraserna.
AK har fått i uppdrag att börja kolla på revidering av RAS.
Inköp av programmet lathunden har fått läggas på vänt, i och med att prioriteringar har legat
på att komma igång med föreningen samt att ekonomin ännu inte har kommit igång som
den ska.
Yttre verksamhet
Eftersom detta har varit vårt första verksamhetsår och vi inte haft någon ekonomi, har det
inte skett så mycket yttre verksamhet. Vi försökte anordna ett BPH, men som fick för lite
anmälningar och fick ställas in.
SRFL har medverkat i Svenska Lapphundklubbens två rasmontrar och även rasparader på
Stockholm Hundmässa 2017 och My Dog 2018.
Ekonomi
Vi har tagit beslut om att öppna konton på Swedbank och vi har även valt att använda deras
tjänster för bokföring och redovisning.
SRFL har inte haft någon direkt ekonomi under året, då det inte funnits några intäkter.
Styrelsen tog dock beslut om att vara med och finansiera ett Prcd-PRA test för en hund,
vilket tyvärr inte gav några resultat. I övrigt har pengar gått till redovisningskostnader och
bankavgifter.
Slutord
Sammanfattningsvis har vi haft ett produktivt år. Vi samarbetar bra och har haft goda
möjligheter att arbeta ihop oss till en tajt styrelse.
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Revisorernas berättelse
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Bilaga 2
Resultatrapport
SVENSKA RASKLUBBEN FÖR FINSK LAPPHUND 802510-4442
Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Övriga rörelseintäkter
Bidrag SLK
3984

10 000,00

S:a Övriga
rörelseintäkter

10 000,00

S:a Rörelsens intäkter och
lagerförändring

10 000,00

Bruttoresultat
Övriga externa kostnader
Redovisningsprogram
6541

10 000,00

Bankkostnader,
momsfria
Lämnade ersättningar
medlemmar

-300,00

6570
6993
S:a Övriga
externa
kostnader

-1 057,75

-1 605,96
-2 963,71

S:a Rörelsens kostnader

-2 963,71

Rörelseresultat före avskrivningar
7 036,29
Rörelseresultat efter avskrivningar
7 036,29
Resultat före finansiella intäkter och
kostnader
Resultat efter finansiella intäkter och
kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och
skatt
Resultat före skatt

7 036,29
7 036,29
7 036,29
7 036,29

Beräknat resultat:

7 036,29
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Balansrapport
SVENSKA RASKLUBBEN FÖR FINSK LAPPHUND
802510-4442
Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Ingående Ingående Perioden
balans
saldo

Utgående
saldo

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
0,00

0,00 7 036,29

7 036,29

S:a Kassa och bank

0,00

0,00 7 036,29

7 036,29

S:a
Omsättningstillgångar

0,00

0,00 7 036,29

7 036,29

S:a TILLGÅNGAR

0,00

0,00 7 036,29

7 036,29

Beräknat resultat:

0,00

0,00 7 036,29

7 036,29

1930

Föreningskonto
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Bilaga 3
Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Inledning
Under året har SRFL tagit fram en kommunikationsplan för verksamhetsåren 2017 – 2018.
Den berättar om hur vi ska jobba med kommunikation mot medlemmarna och i den ingår
även vår värdegrund, mål och visioner.
Vår värdegrund berättar för oss att vi ska vara öppna, ansvarstagande, omtänksamma och
nytänkande. Vi ska tänka modern, vi ska vara öppna och omtänksamma mot befintliga och
nya medlemmar, samtidigt som vi ska vara ansvarstagande och tänka utifrån RAS och
klubbens rekommendationer.
Vår vision är att vara den självklara klubben för finska lapphundsägare som skapar mervärde
i hundägandet.
Vad ska vi göra?
Även nu under andra året kommer det att läggas stor vikt vid att informera och sprida
kännedom om rasklubbens existens samt att öka klubbens attraktionskraft till potentiella
medlemmar; vi behöver berätta för ägare till Finsk Lapphund varför de ska vara med i
klubben. Givetvis måste vi också jobba vidare för att skapa ännu mer mervärde för de som
redan är medlemmar.
Utöver detta skall styrelsen hålla regelbundna styrelse- och arbetsmöten. Dessa skall
protokollföras och publiceras sedan på SRFLs hemsida så att medlemmarna där kan följa
utvecklingen.
Föreningens inre verksamhet
• Fortsätta arbeta med RAS
• Köpa in, uppdatera och lära oss programmet lathunden
• Tillsammans med SLK, SRSL och SRLV ta fram en hälso- och hunddatabas
• Besvara mailfrågor från medlemmar
• Fortsätta arbeta med och utveckla hemsidan
• Fortsätta och utveckla vår kommunikation via Facebook och nyhetsbrev
• Ta fram informationsbroschyrer
Utåtriktad verksamhet och organisation
• BPH
• Rassymposium
• Årsmöte med tillhörande aktivitet/föreläsning
• Rasmontrar på Hundmässan och My dog
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Ekonomi
Styrelsens uppgift under verksamhetsåret är att förvalta SRFL:s tillgångar och driva dess
verksamhet framåt. Detta skall ske genom personligt engagemang samt tillsättande av de
arbetsgrupper som krävs för att uppfylla verksamhetsplanen.
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Bilaga 4
Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Fullbetalande medlem: 300 kr (220 kr + 80 kr)
Familjemedlem: 120 kr (100 kr + 20 kr)
Utlandsmedlem: 380 kr (300 kr + 80 kr)
Förslaget innebär en höjning av ordinarie medlemsavgift från 60 kr till 80 kr.
Uppfödare kan erbjuda sina valpköpare (som inte är medlemmar sedan tidigare) ett gratis
första medlemsår. Avgift för uppfödaren är 30 kr per valp och avser administrativa
kostnader.
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Bilaga 5
Beslut om styrelsens förslag till rambudget
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Bilaga 6
Styrelsen propositioner
1. Avreglering av priser för årets hundar på specialklubbsnivå
Detta förslag föreslås börja gälla från och med 1 januari 2019.
Bakgrund
Idag delas det årligen ut priser för årets hundar på Svenska Lapphundklubbens riksstämma.
Årets hundar innefattar bästa hane respektive bästa tik, årets uppfödare, årets veteran och
årets avelshund samt årets tävlingshundar i olika grenar. Dessa priser räknas ut ifrån
utställningsresultat och inskickade tävlingsresultat.
Förslag
SRFLs förslag är att dessa priser flyttas till rasklubbsnivå. Det kan inte anses annat än rimligt
att det är rasklubben som utser årets hundar i sin ras och inte specialklubben. Argument för
det är bland annat att priserna för årets hundar bör delas ut på rasklubbarnas årsmöten, då
det numer är meningen att det är dit medlemmarna åker för att göra sin röst hörd. Till
specialklubbens riksstämma åker enbart delegater från rasklubbarnas styrelser.
Genomförande
SRFLs styrelse har tagit fram ett nytt förslag på tävlingsregler för årets hundar. Årets Bargi
ersätts med Allround-plaketten i förslag 4.
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2. Förslag om nya tävlingsregler för årets hundar
Detta förslag föreslås börja gälla från och med 1 januari 2019.
Årets hane & tik utställning
• Tävlingen är öppen för alla registrerade svenskägda finska lapphundar vars ägare är
medlem i SRFL.
• Tävlan sker på alla av SKK godkända utställningar i världen.
• Tilläggspoäng erhålls efter särskild tabell där antalet deltagare är beroende på antalet
hundar som deltagit i exteriörbedömningen. Hanhundar och tikar räknas var för sig.
• Tävlande får tillgodoräkna sig poäng från fyra utställningar. Har två eller flera hundar
uppnått samma poäng avgör i första hand inbördes möten och i andra hand strukna
poäng i turordning.
• De tre första hanarna resp. tikarna vid sluträkning erhåller minnespriser.
Junkl,
ukl, ökl,
chkl och
Vetkl
15

Junkk,
ukk, ökk,
chkk och
Vetkk
20

bhkl/btkl

1. placering /
30
Excellent
2. placering
19
29
3. placering
18
28
4. placering
17
27
Poängen ovan slås inte ihop, utan en högre poäng ersätter en lägre.
Tilläggspoäng
CK: 2 poäng
Antal deltagarna
2- 3
1p
13 - 15
6p
4–5
2p
16 - 18
7p
6-7
3p
19 - 21
8p
8-9
4p
22 - 24
9p
10 - 12
5p
25 10 p
Erhållen slutlig poäng från rasspecial, anordnad av Svenska Lapphundklubben, gångas med 1,25.
Poängen avrundas uppåt.

Årets uppfödare
• Tävlingen är öppen för alla uppfödare som är medlemmar i SRFL.
• Tävlan sker på alla av SKK godkända utställningar i Sverige.
• Tävlande får tillgodoräkna sig poäng från tre utställningar.
• Poäng räknas enligt följande: Vinnande uppfödargrupp med HP erhåller 10p + 1p för
varje slagen grupp. Övriga grupper med HP 8p.
• Vid deltagande på rasspecial, anordnad av Svenska Lapphundklubben, gångas
erhållna slutliga poäng med 1,25. Poängen avrundas uppåt.
• Har två eller flera tävlande uppnått samma poäng avgör i första hand inbördes möten
och i andra hand strukna poäng i turordning.
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Årets veteran
• Tävlingen är öppen för alla registrerade svenskägda finska lapphundar vars ägare är
medlem i SRFL.
• Det utses en Årets Veteran Hane och en Årets Veteran Tik.
• Tävlan sker på alla av SKK godkända utställningar i världen.
• Tävlande får tillgodoräkna sig poäng från tre utställningar. Poängräkningen är samma
som SRFLs tävling om Årets hane och tik, men poänggrundade meriter skall vara
tagna i veteranklass.
• Vid deltagande på rasspecial, anordnad av Svenska Lapphundklubben, gångas
erhållna slutliga poäng med 1,25. Poängen avrundas uppåt.
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3. Förslag för tävlingsregler till årets tävlingshundar
Detta förslag föreslås börja gälla från och med 1 januari 2019.
Resultaten skickas in till SRFL senast den 31 januari varje år.
•
•
•

Endast resultat från inom SKK-organisationen officiella tävlingar räknas.
Tävlingen är öppen för finska lapphundar vars ägare är medlem i SRFL.
Var tydliga med vilka grenar (agility, lydnad, rallylydnad och bruks) ni önskar delta i.

Agility
Bifoga:
- Förarens namn
- Hundens namn
- För varje tävling: Datum, plats, klass, referenstid, hundens tid och fel
•
•
•

Alla klasser tävlar var för sig.
De 5 bästa resultaten räknas ihop, högst poäng vinner.
3 priser delas ut i varje klass (hoppklass 1, 2, 3 samt agilityklass 1, 2, 3) på årsmötet.

Grundpoäng
Nollat lopp
6 poäng
0,01 – 5 fel
4 poäng
5,01 – 10 fel
3 poäng
10,01 – 15 fel
2 poäng
15,01 – ej diskvalificerad
1 poäng
Tilläggspoäng vid nollat lopp (avrundat till två decimaler)
Referenstid / hundens tid * 1
Klass 1
Referenstid / hundens tid * 1,25
Klass 2
Referenstid / hundens tid * 1,5
Klass 3

Lydnad
Bifoga:
- Förarens namn
- Hundens namn
- För varje tävling: Datum, plats, klass samt hundens poäng
•
•
•
•

Alla klasser tävlar var för sig.
Minst 3:e pris behövs för att poängen skall räknas.
De 2 bästa resultaten räknas ihop, högst poäng vinner.
3 priser delas ut i varje klass på årsmötet.
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Rallylydnad
Bifoga:
- Förarens namn
- Hundens namn
- För varje tävling: Datum, plats, klass och hundens poäng
•
•
•
•

Alla klasser tävlar var för sig.
Godkänt resultat krävs för att poängen skall räknas.
De 2 bästa resultaten räknas ihop, högst poäng vinner.
3 priser delas ut i varje klass på årsmötet.

Bruks
Bifoga:
- Förarens namn
- Hundens namn
- För varje tävling: Datum, plats, gren, klass och hundens poäng
•
•
•
•
•

Alla klasser tävlar var för sig.
Minst godkänt behövs för att resultatet ska räknas.
I appellklass, lägre klass samt högre klass räknas 1 resultat.
I elitklass räknas högst 3 resultat. Resultaten räknas ihop och högst poäng vinner.
3 priser delas ut i varje klass på riksstämman.

18

4. Förslag om nya regler för Allround Finsk Lapphund
Det här är ett förslag på en ny plakett/utmärkelse för Finsk Lapphund och kommer att delas
ut av rasklubben. Plaketten är löpande och meriterna i de olika nivåerna kan hunden uppnå
under sin livstid. Plaketten går också att ansöka om för avlidna hundar.
Reglera gäller från och med den 1 januari 2018

Allmänna regler
•
•
•
•
•
•

Endast officiella meriter får räknas, om inget annat framgår av reglerna.
Det finns 4 nivåer; brons, silver, guld och platina.
För samtliga 4 nivåer gäller att utländska meriter kan åberopas och det är då upp till
ägaren att visa att dessa är likvärdiga med svenska motsvarande resultat.
Tävlingen är öppen för svenska ägare som är medlemmar i SRFL.
Styrelsen i SRFL godkänner eller avslår ansökningar om allroundplaketter.
Det är även möjligt att ansöka postumt.

Brons
Fyra grenar ska uppnås för att kunna ansöka om plaketten för bronsnivå.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agility
Tre felfria lopp i klass 1 (agility- eller hoppklass)
Bruks
Uppflyttad till lägre klass sök/spår/rapport
Freestyle
Uppnått FD1
Heelwork-To-Music
Uppnått HtM1
Lydnad
1:a pris i Lydnadsklass 1
Mentalitet
Genomgången MH/BPH (får avstå skott)
Nosework
Godkänt doftprov Eukalyptus och två godkända resultat i NW klass 1
Rallylydnad
RLDN samt två kvalificerande resultat i Fortsättningsklass
Utställning
Very Good
Vallning
Godkänt vallanlagstest inoff.
Viltspår
Godkänd i anlagsklass
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Silver
Fyra grenar ska uppnås för att kunna ansöka om plaketten på silvernivå alternativt tre
meriter från silvernivå och uppnådd bronsnivå.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agility
Tre felfria lopp i klass 2 (agility- eller hoppklass) alternativt AgD 1 eller AgHD 1
Bruksprov Rapport/Spår/Sök
Uppflyttad till högre klass
Freestyle
Uppflyttad till klass 3 alternativt FD2
Heelwork-To-Music
Uppflyttad till klass 3 alternativt HTM2
Lydnad
1:a pris i Lydnadsklass 2 alternativt LD1
Mentalitet
Genomgången MH med skott 1 – 3 / BPH med skott 2 – 4
Nosework
Två godkända resultat i NW klass 2
Rallylydnad
Uppflyttad till Mästarklass
Utställning
Cert
Vallning
Godkänt i traditionell stil klass 1
Viltspår
Första pris i öppen klass
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Guld
Tre punkter ska uppnås för att kunna ansöka om plaketten på guldnivå alternativt två
meriter från guldnivå och uppnådd silvernivå.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agility
Två felfria lopp med placering bland de 5 stycken bästa ekipagen, alternativt bland de
15 procent bästa i klass 3 (agility- eller hoppklass) alternativt AgD 2 eller AgHD 2
Bruksprov Rapport/Spår/Sök
Godkänd i Elit klass
Freestyle
Svenskt Freestylechampionat (SE FreeCh)
Heelwork-To-Music
Svenskt Heelwork to music-championat (SE HtMCh)
Lydnad
1:a pris I Lydnadsklass 3 alternativt LD2
Nosework
Godkänt doftprov Lavendel och godkänt resultat i NW klass 3
Rallylydnad
Rallylydnadschampionat (RallyCh)
Utställning
SEuCh
Vallning
Godkänt i traditionell still klass 2
Viltspår
Viltspårschampionat (VCh)

Platina
Tre punkter ska uppnås för att kunna ansöka om plaketten på platinanivå alternativt två
meriter från platinanivå och uppnådd guldnivå.
•

•

•
•
•
•

Agility
Svenskt agilitychampion (SE AgCh) och/eller
Svenskt agilitychampionat hopp (SE Ag(hopp)Ch)
Bruksprov Rapport/Spår/Sök
Rapportprovschampionat (RpCh) eller
Spårprovschampionat (SpCh) eller
Sökprovschampionat (SöCh)
Lydnad
Svenskt lydnadschampionat (SE LCh)
Utställning
Nordisk utställningschampion (Nord UCh)
Vallning
Godkänt i traditionell stil klass 3
Viltspår
Nordisk viltspårchampion
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Bilaga 7
Motioner från medlemmar
Årets veteran
Hej jag vill starta en motion tror jag det heter för att ta bort kravet på slk utställning för årets
veteran, detta krav finns inte för bästa hane eller tik så varför för veteran. Alla har inte
samma chans att ställa på slk utställningar då de mesta är i övre Sverige och vi är många som
bor i södra Sverige som kanske inte har råd med hur långa resor som helst och boenden.
Tycker det borde vara samma som för bästa tik och hane dvs de utställningar du varit under
året räknas ett visst antal 3-4 bästa och så har man ett resultat, för min del får veteran /
senior fortfarande vara delat men borde kunna bli mer rättvist för oss som ställer härnere
som de som ställer i övre Sverige. Vet det är försent att påverka årets men kanske inför nästa
år?
Kommentarer från styrelsen
Kravet på resultat från SLK-utställning för att tävla om årets veteran tas bort i och med
styrelsens proposition om förslag om nya regler för årets hundar. Styrelsen anser att
eftersom SLK-utställningarna kommer att bli färre, så bör detta krav tas bort. Däremot blir
poängen från en rasspecial 25 % högre, vilket kommer gälla både bästa veteran och bästa tik
respektive bästa hane.
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Kommentarer från styrelsen
Vare sig avelskommittén eller styrelsen i SRFL har något att vinna på att inte dela med sig av
den hälsodata som rapporteras in. Problemet är att ägarna till hundarna som rapporterar in
uppgifterna, måste godkänna att uppgifterna blir offentliga. Vi arbetar på att ta fram en
formulering/sätt som gör godkännandet juridiskt bindande, allt måste bli rätt från början.
Målet är att tillsammans med de andra två rasklubbarna, SRSL och SRLV, samt Svenska
Lapphundklubben ta fram en hunddatabas där all inrapporterad hälsodata kan registreras
och på så sätt sökas fram av er medlemmar. Med andra ord skulle denna hunddatabas
ersätta de listor som finns idag.
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Kommentarer från styrelsen
1. En rasklubbs uppgift är att vara ledande samt förvalta rasen och dess hälsa. Att sätta krav för
valpannonsering är ett sätt för rasklubben att visa vilken avel den står bakom för att rasen ska
förvaltas på bästa sätt. En valpannons på rasklubbens hemsida är dessutom en typ av kvalitétstämpel
för kullen och en valpsökanden ska kunna förvänta sig att de planerade kullarna på rasklubbens
hemsida uppnår en viss standard. Det finns sedan tidigare rekommendationer för avel på Finsk
Lapphund och majoriteten av de nya kraven är inga nyheter.
2. SRFL rekommenderar att alla Finska Lapphundar ED-röntgas, men det är inget krav. Idag ställer
Svenska Kennelklubben krav på HD-röntgen i sina registreringsregler för Finsk Lapphund, vilket är det
enda krav som ställs för valpregistrering från SKKs sida. Vi ser att problemen med höftledsdysplasi
ökar i rasen och detta är en trend som vi behöver fokusera på att vända. Vad gäller problem med
armbågar anser styrelsen att dessa inte är så pass stora så att krav ska ställas i SKKs
registreringsregler. Det är fler och fler hälsoproblem som dyker upp inom rasen och fokus behöver
ligga på de problem som är störst. SKK påpekar vidare att vi inte ska leta fel i våra raser, bland annat
med tanke på ökade risker för minskade avelsbaser.
3. Att en hund får dåligt resultat på skottet i slutet av MHt/BPHt behöver inte betyda att hunden är
skotträdd. Skottprovet i slutet av beskrivningen är till för att visa hur mycket rädslor hunden har lagt
på sig under beskrivningen gång och hur väl hunden kan släppa dessa. Forskning visar på att dessa
rädslor ärvs ned väldigt starkt och detta är rädslor som påverkar hunden (och ägarna) i dess vardag.
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