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a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
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17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
18. Motioner
19. Övriga ärenden
20. Mötet avslutas
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Sammanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen haft nio protokollförda styrelsemöten inklusive det
konstituerande mötet samt ett per capsulam. Samtliga möten har varit digitala.

Representation
Cattlin Marques och Lotta Sjaunja representerade SRSL när SLK bjöd in till möte under
sommaren.
Karolina Ross representerade SRSL när SLK bjöd in till diskussion och framtagande av nya
regler för prestationsklass.
Medlemsutveckling
2019-01-01 fanns det 243 medlemmar i klubben. Året därpå, 2020-01-01 hade SRSL 301
medlemmar. 2021-01-01 landade medlemsantalet på 321 och 2022-01-01 uppgick
medlemsantalet till 356 medlemmar. Det är glädjande att se att medlemsantalet ökar, i
synnerhet då de senaste åren har varit starkt präglade av den pågående pandemin och
fysiska möten/aktiviteter har varit svårare att genomföra.
.
Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmöten.
a) Tillsättande av en projektgrupp för utredning om inkorsning för att vidga genpoolen:
Styrelsen har sedan tidigare utsett en projektgrupp bestående av Erna-Britt Nordin,
Maija-Leena Eloranta (SKK AK), Cattlin Marques, Ewy Petersson, Ida Svanberg,
Christian Lauluten samt Catharina Brandsten. Projektgruppen är inte beslutande utan
ska ta fram underlag och förslag på åtgärder som sedan först ska hanteras av SRSLs
styrelse, följt av SLKs styrelse och sedan SKK. SRSL har under året säkrat
finansieringen av projektet, dels med egna medel och dels med medel från SLK.
Projektgruppen har under 2021 identifierat lämpligt genetiskt laboratorium för de
DNA-analyser som ska göras för att på genetisk nivå fastslå hur stor genetisk
variation som förekommer i den svensk-norska lapphundspopulationen. Baserat på
rekommendationer från extern partner har 50 individer valts. Dessa individer är ett
representativt urval av den befintliga populationen. Ägarna har först tillfrågats om de
kan tänka sig att deras hundar ingår i studien, varefter svabb-kit och
donationsmedgivande har skickats ut. I skrivande stund inväntas enbart några
enstaka prov och donationsmedgivande, varefter materialet skickas vidare till den
externa partnern för analys.
b) Ansöka till SKK om att ändra hälsoprogrammet för HD-status från steg 2 till steg 1:
Som en sista pusselbit i faktainsamlandet så ingick frågor om HD i hälsoenkäten som
skickade ut i slutet av 2019 till medlemmarna. Tyvärr inkom relativt få hälsoenkäter och
flera av dem innehöll information om andra hundraser. För att få ett bättre underlag i
frågan föreslår styrelsen nytt initiativ gällande hälsoenkät i VHP 2022.
c) Årsbok
På årsmötet 2020 beslutades det att en årsbok skulle tas fram. Årsboken färdigställdes
under 2021 och kommer göras digitalt tillgänglig.

d) Släktskapslistan
Släktskapslistan för år 2021 publicerades på hemsidan tillsammans med de
föregående årslistorna.
e) Motioner till årsmöte
På grund av pandemin så arrangerades årsmötet 2021 som ett förenklat digitalt
årsmöte och enligt SKKs direktiv, därav hanterades inga motioner.
f)

Information om inkorsningsgruppens arbete
Årsmötet 2020 gav styrelsen i uppdrag att lägga ut information om projektet på
hemsidan. Styrelsen har lagt upp information på hemsidan, dessutom så har arbetet
presenterats vid de digitala rasmöten som klubben har arrangerat.

Övriga aktiviteter
a) Rasarbete
i)
RAS: Ett antal digitala rasmöten har arrangerats för att ge uppfödare och
medlemmar möjlighet att ha synpunkter på nya RAS. Därefter har RAS skickats
in via SLK till SKK AK för godkännande. SKK AK har återkopplat på texten och
några mindre textjusteringar ska göras.
ii)
Avelsråd:
SRSL har ett avelsråd vars uppgift är att stötta uppfödare och hanhundsägare
i avelsrelaterade frågor. Under det gångna verksamhetsåret har avelsrådet
bestått av Maria Niska och Ewy Pettersson. De har bistått nya uppfödare i
avelsrelaterade frågor. Ewy Pettersson har deltagit i SKKs utbildning för
avelsråd.
iii)
Rasmöten
Flera digitala rasmöten har hållits under året:
a) RAS fokuserade möten hölls den 30/5, 24/9, 27/9 samt 21/10
b) Internationellt rasmöte hölls den 31/10
c) Att planera en valpkull, hölls den 13/7
Förvisso kan man inte riktigt jämföra digitala möten med fysiska möten, men de
möjliggör i hög grad att medlemmar från söder till norr kan delta i diverse möten utan
att behöva lägga tid och pengar på att ta sig till mötet.
iv)

Domarkompendium
Nytt domarkompendium är framtaget och inskickat till SLK.

b) Medlemsfokuserade aktiviteter
1.
Lapphundspromenader:

Här vill vi verkligen tacka alla engagerade medlemmar som har tagit initiativ till
promenader!! Det är ett superbra tillfälle att knyta nya lapphundskontakter, få
prata lapphund och ha trevligt.
Överkalix 18 september
Varberg 26 september
Norrtälje 16 oktober
Kungsbacka 17 oktober
Norrköping 30 oktober
Halmstad 7 november
Solna 26 dec
2.

SRSL har under året bidragit med text till Lapphunden som återuppstått under
SLKs regi.

3.

Viltspårskommittéen har bestått av Marie Andersson (sk) samt Anna Tallroth.
Viltspårskommittée planerade för en viltspår helg som tyvärr fick ställa in.

4.

Tävlingskommittéen som har bestått består av Karolina Ross (sk) samt Åsa
Äng Eriksson och Cathrine Jonsson bjöd in till en digital sommarutmaning.

5.

Genrepet sommar
Lördagen den 7 augusti arrangerade SRSL Genrepet sommar i Rimbo, en
inofficiell utställning för alla raser. Genrepet är en viktig inkomstkälla för
rasklubben och har starkt bidragit till klubbens goda ekonomi.

6.

BPH
Den 9 oktober mentalbeskrevs sju lapphundar i Göteborg. SRSL hade bokat
upp dagen.

7.

Officiell utställning.
SRSL har ansökt och fått beviljad en officiell utställning för rasen 2023.

Avelsutvärdering 2021
SRSL har via ett digitalt rasmöte januari 2022 presenterat 2021 års avelsutvärdering för
medlemmarna. Avelsutvärderingen ligger också publicerad på klubbens hemsida och nås
via: https://www.srsl.se/onewebmedia/Presentation%20avels%C3%A5ret%202021pdf.pdf

RESULTATRAPPORT 2021
INTÄKTER
Anmälningsavgifter Genrepet

84 260,00

Medlemsavgifter

37 150,00

Öresutjämning

-2,70

--------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALT

121 407,30

KOSTNADER
Inköp av varor och material

-1735,00

Medlemsutskick

-466,00

Valpmedlemskap

-90,00

Kost och logi

-2 519,70

Hemsida

-2 033,75

Utbildning och konferenser

-5 262,75

Priser genrepet

-22 332,50

Resekostnader
Arvoden och reseräkningar genrepet

-548,00
-21 741,00

Avtackning/uppvaktning

-1 279,80

Lokalhyra

-2 000,00

Abonnemang digitala tjänster

-3 667,08

Porto

-1 847,75

Klubbförsäkring

-570,00

Bankkostnader

-1 305,10

Övrig kostnad

-110, 00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALT
Årets vinst

-67 508,43
53898,87

BALANS RAPPORT 2021
TILLGÅNGAR
ROSETTER

2925,12

KUNDFODRINGAR

4030,00

KASSA

3993,00

PLUSGIRO

not.1

142878,93

---------------------------------------------------------------------------------------TOTALT

153827,05

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL
KORTFRISTIGA SKULDER

-148 538,88
-5 288,17

not.2

----------------------------------------------------------------------------------------TOTALT

-153827,05

Not. 1

Medlemsavgifter för nov och dec 2021

Not. 2

Utlägg av styrelsemedlemmar och leverantörsskulder på saker som skall bokföras på
2021 men blev betalda 2022, te x abonnemang på zoom.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022
1. Arbeta för att stötta uppfödarna i deras avelsarbete.
2. När RAS är godkänt av SKK ska det översättas till engelska och göras
tillgängligt på hemsidan för icke svensktalande uppfödare.
3. Ny hälsoenkät bör göras, inte minst för att skapa underlag för att ta bort HD
krav inför parning.
4. Bjuda in till en eller två webbinarier på temat ”Planera valpkull”.
5. Arrangera uppfödarmöten, både fysiskt och flera digitala (varav ett för våra
internationella uppfödare).
6. Arrangera föreläsningar för medlemmarna, eventuellt med någon extern
föreläsare.
7. Fortsätta arbetet med inkorsningsprojektet:
a) Redovisa resultatet från DNA studien när denna är avslutad.
b) Nyttja resultaten från DNA analysen för att ta fram en inkorsningsstrategi
c) Involvera uppfödare och medlemmar för att diskutera och förankra strategi
och inkorsningsprocess.
8. Arbeta för att ta fram en strategi för att samla in sperma från svenska
lapphundshanar.
9. Arbeta för att fler lapphundar mentalbeskrivs (BPH eller ev MH).
10. Bistå SLK med hjälp i samband med domarkonferensen.
11. Arrangera utställningsträning för medlemmarna på några olika platser i
Sverige.
12. PR för rasen genom att delta med monter i Stockholmsutställningen samt
På andra platser i landet där tillfälle ges – om myndigheter och SKK tillåter.
13. Arrangera inofficiell utställning. Arrangera Genrepet vid lämpligt tillfälle (ger
goda inkomster till klubben).
14. Bidra med lämpligt innehåll till tidningen Lapphunden.
15. Viltspårskommittén arbetar vidare med spårarbete.
16. Tävlingskommittén arbetar vidare med olika aktiviteter.

17. Det är styrelsens förhoppning att de populära hundpromenaderna
fortsätter runt om i landet med våra medlemmars hjälp.

Revisionsberättelse
Till klubbmötet i Svenska rasklubben för Svensk lapphund

Org.nr 802509-0807
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 202101-01- 2021-12-31 i Svenska rasklubben för Svensk Lapphund. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga
fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens
tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i klubben för att kunna bedöma om styrelsen eller någon
styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar eller årsmötesbeslut. Vi anser att vår
revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för klubben, disponerar
vinsten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021.
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Liselott Forsberg Eriksson

Christina Lundkvist
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Budget 2022
Inkomster
Medlemsavgifter

41600 kr

( motsv. 320 fullbetalande medlemmar)

Anmälningsavgifter

85000 kr

(Genrepet)

Bidrag

30000 kr

(SLK för genvariationstestningen)

________________________________________________________________
156600 kr

Utgifter
Medlemsutskick

10000 kr

(Nya medl. och ett medlemsutskick till alla medlemmar)

Medlemsriktade aktiviteter 12000 kr

(Webbinar, träffar, kurser, kommitter)

Valpmedlemskap

1000 kr

(Gåvomedlemskap till nya valpköpare)

Hemsida

2200 kr

(Webbhotell, domänkostnad och hemsideprogram)

Utbildning och konferens

5000 kr

Inköp av varor och material 1500 kr

(Kontorsmaterial ext)

Priser

25000 kr

(Genrepet och årspriser)

Kostnader styrelse

15000 kr

(Resor, kost, logi)

Arvoden

22000 kr

(Domare/ringsekreterare)

Lokalhyra

5000 kr

(Möten, tävlingsplats)

Gåvor

2000 kr

(Avtackning, tack för hjälpen)

Programvaror

4000 kr

(Zoom, Reduca)

Hälsoenkät

10000 kr

Försäkring

600 kr

(SKK klubbförsäkring)

Bankkostnader

1500 kr

(kontoavgift)

Genvariationstestningen

60000 kr

(fakturan för genvariationstestningen kommer 2022)

Projekt och kommittéer

10000 kr

PR & Monter

5000 kr
191800 kr

Valberedningens förslag till styrelse för SRSL 2022
Ordförande:
Ord. Ledamot
Ord. Ledamot
Ord. Ledamot
Ord .Ledamot :
Suppleant:
Suppleant:

Cattlin Marques
Henrik Emanuelsson
Catharina Brandsten
Lotta Sjaunja
Astrid Vikman
Ingela Allert,
Anna Tallroth,

Omval 1 år
Kvarstår, mandattid till 23
Omval 2 år
Kvarstår, mandattid till 23
Nyval 2 år
Nyval 1 år
Omval 1 år

Ord.revisor:
Ord.revisor:
Revisor suppleant:
Revisor suppleant:

Catharina Lundkvist
Liselotte Forsberg-Eriksson
Monica Johansson
Jeanette Lundgren

Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år

Valberedning

Madelene Lindström sammank.

Nyval 1 år

Gunilla Skinnar

Kvarstår, mandattid till 23

Ewy Pettersson

Nyval 2 år

Mötesjusterare

Gunilla Skinnar & Madelene Lindström

Inkomna motioner 1.

Styrelsen svar gällande motion 1:
SRSL är överens med motionären om att släktskapslistan är ett värdefullt verktyg och att det är viktigt
att den är uppdaterad och relevant. SRSLs styrelse är positivt inställd till att bilda en arbetsgrupp som
ansvarar för att släktskaplistan hålls uppdaterad.
SRSL tog kontakt med Erling Strandberg som varje år sammanställer släktskapslistan på uppdrag av
SKK och frågade vilken typ av ändringar som går att göra.
a) Det är ett stort arbete att årligen gå igenom släktskapslistan för att ta bort hundar som på ett eller
annat sätt inte längre är tillgängliga avelsdjur och därmed inte borde räknas med i den tillgängliga
avelsbasen. Rent praktiskt måste de hundarna identifieras och Erling Strandberg behöver få en lista
på dessa individers registreringsnummer så han kan undanta dem från beräkningarna. Det vill säga,
det måste göras innan listan görs och det behöver göras årligen.
b) SRSL är medvetna om att det finns individer som har lägre värden på dagens lista än de borde ha,
eftersom de inte har kompletta stamtavlor i det dataregister deras uppgifter hämtats från. Erling
Strandberg menar att dessa individers resultat egentligen inte borde redovisas eller tas med i
släktskapsberäkningarna överhuvudtaget, då deras siffror är missvisande och riskerar att sänka det
generella släktskapsindexet för hela rasen. De kan dock redovisas av rasklubben men utan värde.
Styrelsen har diskuterat en alternativ lösning som skulle kunna vara att kontakta respektive
kennelklubb och bidra med stamtavleinformation så att dessa individers stamtavlor blir kompletta.
c) Våra svenska lapphundar är ofta fertila och pigga upp i hög ålder och det vore rimligt att precis
som motionären påpekar att listan innehåller alla svenska lapphundar som ingår i den tillgängliga
avelsbasen, även dem som är äldre än 10 år. SRSL har fått svar från Erling och det går att höja upp
åldern till 12 år för hanhundar. Tikarna får ju inte användas efter 10 år så de kommer även
fortsättningsvis ha 10 år som maxålder på listan.

SRSL Styrelse rekommenderar SRSL årsmöte att tillstyrka motionen

2.

Fortsättning, motion 2.

Styrelsens svar gällande motion nr 2.
Det är korrekt att SRSLs första styrelse följde upp SLK AK svensk lapphunds initiativ, och ansökte om
medel hos Jordbruksverket för insamling och deponering av sperma. På grund av miss hos
Jordbruksverket blev ansökan liggande länge hos dem. När Jordbruksverket väl återkom med positivt
besked kontaktades SKK då styrelsen önskade input på lämplig insamlingsstrategi då någon sådan
inte förmedlats. Via SKK inkom flera svar och förslag på riktlinjer från nordiska kennelklubbar och det
blev tydligt för styrelsen att det krävdes en större insats för att upprätta en strategi. Då styrelsen
redan arbetade med ett antal pågående projekt som till exempel inkorsningsprojektet och RAS så
prioriterades dessa före spermaprojektet. Tyvärr skrevs det inte tydligt i något protokoll men det
spermaprojektet har sedan dess avhandlats på rasmöten och det nämns också på SRSLs hemsida
under fliken Inkorsning.
Styrelsen har i den föreslagna verksamhetsplanen för 2022 tagit upp projektet. Resultaten från
genvariationsanalysen skulle kunna utgöra en del i det underlag som krävs för att upprätta en
insamlingsstrategi av sperma.

SRSL finner därmed motionen besvarad och rekommenderar SRSL årsmöte att avslå motionen i sin
helhet.

3.

Styrelsens svar gällande motion nr 3.
Motionen från Olle Bernhardtz bygger på ett antal påståenden som inte stämmer. Här följer därför en
redogörelse för projektet.
Inmönstring i Norge - inte en del av inkorsningsprojektet
Det är norsk kennelklubb (NKK) som har tagit beslutet om inmönstring. SKK har varit väldigt tydliga
att det är något som varken SRSL eller SKK kan ta beslut om när det sker i annat land. På vår hemsida
finns en länk till en film från vårt RAS-möte i dec 2020, där den norska inmönstringen presenteras.
Ingen av de inmönstrade hundarna är ännu använda i avel eftersom hälsoresultat saknas. Det räcker
inte enbart med ett registreringsnummer för att användas i avel. Det ska dock sägas att det är ytterst
positivt om någon av de inmönstrade hundarna går genom det hälsomässiga nålsögat och kan gå i
avel. Det är inte heller första gången det inmönstrats samiska hundar. Det är ju så rasen kom till en
gång i tiden och under åren har det inmönstrats hundar.
Projektgruppens sammansättning
Projektgruppen bildades efter årsmötet 2018. En motion som uppdrog SRSL styrelse att bilda en
projektgrupp för att förbereda för eventuell inkorsning på svensk lapphund bifölls. Under 2018
bemannades den med personer som alla har kompetens både inom genetik, avel och svensk
lapphund. Personerna i projektgruppen har också en bred akademisk kompetens, vilket är en
förutsättning för att säkerställa ett evidensbaserat arbetssätt med vetenskaplig förankring.
Medlemmar
Erna-Britt Nordin deltog fram till 2021 då hon lämnade sin post som ordförande i SRSL. Erna-Britt är
utställningsdomare på svensk lapphund.
Catharina Brandsten, doktor medicinsk vetenskap, beskrivare BPH, ingår i SKKs Mentalpool, ingår i
SKK arbetsgrupp för BPH.
Cattlin Marques, medicine kandidat (totalt 45 hp i cellbiologi, genetik och etologi), instruktör i SBK
och SHU, uppfödare av svensk lapphund och finsk lapphund.
Christian Lauluten, medicine kandidat, uppfödare av svensk lapphund, finsk lapphund och lapsk
vallhund.
Ida Svanberg, farmacie kandidat, uppfödare av svensk lapphund.
Ewy Pettersson, uppfödare svensk lapphund, avelsråd.
Maija Leena Eloranta deltog fram till 2021, docent och filosofie doktor (immunologi), ledamot i SKK
avelskommitté.
Maija-Leena tog paus från projektet 2021. Maija-Leena kvarstår dock som SKKs kontaktperson
gentemot SRSL och är inte främmande för att åter gå in i projektgruppen i ett senare skede.
Nedan följer ett utdrag från SKK AK-protokoll 2/2021:
”SKK AK 2/2021 § 45 Svenska Lapphundsklubbens inkorsningsgrupp Maija-Leena Eloranta har ingått i

en projektgrupp med representanter från Svenska Lapphundsklubben. Gruppen arbetar för att bredda
avelsbasen hos svensk lapphund eventuellt genom inkorsning av liknande hundar. Maija-Leena
Eloranta har varit SKK/AKs representant sedan 2019 men ser nu att gruppens arbete går fint enligt
plan och väljer därför att kliva ur inkorsningsgruppen. SKK/AK tackade för genomfört arbete och
noterade att om det skulle finnas behov av en kommittérepresentant i gruppen i ett senare skede kan
Maija-Leena Eloranta tänka sig att ingå i projektgruppen igen. ”
Informationsflöde
SRSL har löpande i tidningen Lapphunden, SRSL hemsida, SRSL fb samt på RAS-möten informerat om
arbetet. Det kan tänkas som att det står och stampar och inget händer, men det beror på att det tar
tid att arbeta metodiskt och insamla den information vi behöver för att ta fram ett så bra underlag
som möjligt.
Förstudie 2019-2021
2019 startade projektgruppen arbetet med att samla information från andra korsavelsprojekt runt
om i världen. En nulägesbild för rasen togs fram och en lista på möjliga raser för inkorsning
upprättades där fördelar och nackdelar analyserats. Projektgruppen har också gått igenom den
tillgängliga populationen, samt analyserat stamtavlor utifrån tik- och hanhundslinjer.
Genvariationstestning
En slutsats som vi kunde dra efter förstudien var att enbart stamtavlegranskning och teoretiska
beräkningar som släktskapsindex inte rymmer hela sanningen om rasens situation varken på
populations- eller individnivå. Den genetiska forskningen har de senare åren utvecklats enormt och
det går nu att få en analys gjord av såväl individens som rasens genetiska variation för en låg kostnad.
Teoretiska uppskattningar och beräkningar som släktskapslistan och inavelsgrad fyller helt klart sin
funktion men är ganska trubbiga verktyg som just bara presenterar uppskattade värden.
Genvariationstestningen beskriver däremot hur många dubbletter (inavel) det finns i hundens
genom. Genvariationstestning har redan gjorts på flera norska nationalraser på initiativ av NKK, och
har bidragit med den fakta som rasklubbarna behöver för att på ett så effektivt sätt som möjligt
bedriva sin avel och eventuell korsavel.
Det stod med andra ord klart att vi behöver korrekt fakta för att få det underlag vi behöver för att
kunna fatta beslut i följande frågor:
•
•
•

Hur många inkorsningskullar behöver göras?
Hur många olika raser behöver användas?
Ska raserna vara närbesläktade eller obesläktade?

Vi behöver också få en så korrekt siffra som möjligt på hur den genetiska variationen är innan
inkorsningen görs, så att vi sedan kan göra en uppföljning av resultatet.
Projektgruppen tog frågan vidare till SRSL styrelse och styrelsen beslöt att genomföra en
genvariationstudie. Den studien har finansierats av SRSL och SLK. SRSL ekonomiska bidrag fanns
budgeterat för 2021. DNA har samlats in från ett 50-tal individer från olika linjer, uppfödare och
länder. SRSL har en god ekonomi och har råd att göra denna typ av studie. Styrelsen tycker det är

positivt att enskilda hundägare inte behöver belastas ekonomiskt. Styrelsen är övertygad om att det
kommer hjälpa rasens avelsarbete framåt.
Ny fas inleds 2022
Arbetet är nu inne i en ny fas. Proverna har skickats för analys och resultatet kommer presenteras
både i Lapphunden, på SRSL hemsida och på RAS-möte. Utifrån resultatet av analysen kommer sedan
projektgruppen att fortsätta sitt arbete. En projektplan kommer arbetas fram när förstudien är klar.
Den kommer innehålla information om antalet inkorsningskullar, vilka individer och raser som
kommer användas, hur dessa avkommor kommer att registreras och vilka kriterier som krävs för att
de ska godkänns för vidare avel som svensk lapphund. En ansökan kommer naturligtvis även skicka in
till SKK via SLK för godkännande.
SKK avelskommitté har i protokoll gjort följande uttalanden ”SKK Avelskommitté noterar att
rasklubben arbetar för att föra rasen framåt i enlighet med SKK avelspolicy och att RAS för svensk
lapphund speglar detta på ett korrekt sätt” (SKK/AK nr5-2020)”
SRSL finner därmed motionen besvarad och rekommenderar SRSL årsmöte att avslå motionen i sin
helhet.

