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Dagordning för det digitala årsmötet 
 

1. Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, 
av styrelsens vice ordförande.  

2. Justering av röstlängd 
3. Val av ordförande för mötet.  
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  
5.  Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De 

valda justerarna är dessutom rösträknare.  
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.  
7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
8. Fastställande av dagordningen.  
9. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning, redogörelse för 

arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.  
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust. 
11.  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.  
12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  
13. Beslut om 

 A. styrelsens förslag till verksamhetsplan  
B. avgifter för kommande verksamhetsår 
C. styrelsens förslag till rambudget.  

       14. Beslut om  
A. antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter samt  
B. val av ordförande,  
C. val av 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 13 - 15.  
        18.  Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 6 veckor före    
                årsmötet anmälts till styrelsen. 

A. Proposition från SRSLs styrelse 
B. Motion från Jan Karlsson 
C. Motion från Olle Bernardhtz 
D. Motion från Olle Bernardhtz 
E. Val av av fyra delegater till SLKs fullmäktigemöte 2023 
19. Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av      
       årsmötets ordförande. 

  



 
 
 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022  

Styrelsens sammansättning 
Ordförande:  Cattlin Marques  
Vice Ordförande: Henrik Emanuelsson 
Kassör:  Lotta Sjaunja 
Sekreterare:  Catharina Brandsten 
Ledamot:  Astrid Vikman 
Suppleant:  Ingela Allert 
Suppleant:  Anna Tallroth 
 
Revisorer: 
Liselotte Forsberg Eriksson samt Christina Lundqvist. 
 
Revisorssuppleanter: 
Monica Jacobsson samt Jeanette Lundgren 
 
Valberedning: 
Madelene Lindström (Sk) 
Gunilla Skinner 
Ewy Pettersson 
 
Ansvarsområden: 
Ansvarig utgivare hemsidan:  Cattlin Marques 
Webbansvarig:    Cattlin Marques  
Utställningsansvarig:  Anna Tallroth 
Styrelsens representant i  
Viltspårskommittén:  Anna Tallroth 
Styrelsens representant i  Anna Tallroth 
utställningskommittén 
SRSLs representant i  
Lapphundens redaktion: Astrid Vikman  
GDPR:    Catharina Brandsten 
 

Sammanträden 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 6 protokollförda styrelsemöten inklusive det 
konstituerande mötet. Samtliga möten har varit digitala. 
 

Representation 
Cattlin Marques representerade SRSL när SKKs avelskonferens hölls november 2022. 
 



 
 
. 
Medlemsutveckling  
 2023-01-01 uppgick medlemsantalet till 365 medlemmar.  
 
Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmöten.  

a) Inkorsningsgruppen 
Styrelsen har sedan tidigare utsett en projektgrupp. 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.  
För att få en så sann bild som möjligt av den genetisk variationen i den svensk-
norska lapphundspopulationen hade projektgruppen under 2021 valt ut 50 individer 
för testning. Dessa individer är ett representativt urval av den befintliga populationen. 
Samtliga 50 prover gav tillräckligt med analyserbart DNA. Frode Lingaas, som 
ansvarat för den genetiska analysen förmedlades sedan resultaten från studien i en 
skriftlig rapport. Rapporten har i sin helhet publicerats i tidningen Lapphunden. Den 
har också följts upp med en digital föreläsning av professor Hilde Nybom. 
 

b) Ansöka till SKK om att ändra hälsoprogrammet för HD-status från steg 2 till steg 1: 
Styrelsen har tagit fram en ny hälsoenkät. Till skillnad mot den enbart digitalt baserade 
hälsoenkäten som tidigare nyttjats, ska den nya enkäten finnas tillgänglig även i 
pappersformat vid olika evenemang såsom hundutställningar, lapphundspromenader, 
mm. Styrelsen hoppas därmed kunna få in fler svar så att enkäten, tillsammans med 
information på SKK avelsdata och försäkringsbolag kan utgöra en viktig del när man 
ansöker hos SKK för att ändra hälsoprogrammet. 
 

c) Årsbok 
På årsmötet 2020 beslutades det att en årsbok skulle tas fram av frivilliga krafter 
(uppdraget skulle inte ligga på styrelsen). Det har varit svårt att få tillgång till kritiker 
från SKKs utställningar. Intresset att skicka in bilder till årsboken på championat och 
vinnare har också varit lågt. Styrelsen ser dessutom att det är ytterst få som efterfrågat 
årsboken.  Årsboken har således inte färdigställts. 
 

d) Släktskapslistan 
Släktlistan för 2022 har ännu inte gjorts tillgänglig av SLU. Det tog tid innan de fick fram 
listorna från de nordiska grannländerna, och eftersom ett årsmötesbeslut 2022 
stipulerade att listan skulle rensas från hundar som inte var aktuella för avel, krävdes 
mer arbete innan listan kunde gå tillbaka till SLU och utgöra underlag för 
släktskapsberäkningen. Styrelsen gick ut och efterlysta information från 
ägare/uppfödare vilka hundar som skulle tas bort från listan vilket några få 
hörsammade. 
 
 
 

 



 
 
Övriga aktiviteter 

Rasarbete 
i) RAS-möte: 

RAS-möte med avelsutvärdering hölls digitalt den 15 januari. I direkt anslutning 
till RAS-mötet hölls också ett medlemsmöte där medlemmar kunde lyfta förslag 
på aktiviteter för 2022. 
 

ii) RAS på engelska: 
I skrivande stund är översättningen av RAS till en engelsk version i slutfasen. 
 

iii) 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 och de har bistått både tik och 
hanhundsägare med avelsrelaterad information.  
 

iv) Domarkompendium och domarkonferens: 
Domarkompendiet färdigställdes av SRSL och fastställdes sedan av SKK. Flera 
styrelseledamöter var sedan mycket delaktiga i planeringen och genomförandet 
av domarkonferensen som avhölls under hösten utanför Stockholm.  
 

v) Webbinarier: 
a) Den 30 november bjöds det in till en digital föreläsning med en representant 

från den norska Lundehundsklubbens inkorsningsprojekt. De har mycket 
erfarenheter som kan komma svensk lapphund till godo. Tyvärr var det 
alltför få deltagare så föreläsningen kommer i stället att hållas 2023. 

b) Den 14 december föreläste professor Hilde Nybom om: Genetisk variation 
– svensk lapphund; En genetikers perspektiv på 100-åriga rasstandarder 
och moderna avelsmål. 

 
vi) BPH 

Den 2 oktober beskrevs åtta lapphundar i Göteborg efter att styrelsen bokat 
banan. Totalt 19 svenska lapphundar deltog i BPH under året vilket gör 2022 
till ett av de år med högst antal mentalbeskrivningar. 
 

vii) Samla sperma från svenska lapphundshanar 
SRSL har varit i kontakt med Jordbruksverket i frågan. Då Jordbruksverket 
skulle titta på en revidering för planen av samling till den nationella genbanken, 
skulle de återkomma till klubben då de kommit framåt i den processen. 

 

 

 



 
 
Övriga aktiviteter 

 
a) Ringträning: 

Som en uppföljning på ett av de inkomna förslagen från medlemsmötet i januari 
hölls den 3 april ringträning i Knivsta av vår egen representant i juniorhandlings-
landslaget, Mika Sjaunja. 
 

b) Lapphundspromenader arrangerades: 
a. Den 13 februari utanför Rättvik 
b. Den 23 april i Morup 
c. Den 15 maj vid Nydalasjön nära Umeå. 
d. Den 26 juni och 31 juli till Danska fall utanför Simlångsdalen 
e. Den 3 juli samt 23 oktober i Åkulla, Rolfstorp 
f. Den 28 augusti vid Tjolöholms slott, Kungsbacka 
g. Den 25 september i Fjärås Bräcka, Kungsbacka 
h. Den 2 oktober i Ljungsbro vid Göta kanal 
 

c) Tidningen Lapphunden:  
SRSL har under året bidragit med innehåll till Lapphunden SLKs regi. 
 

d) Viltspårskommittéen  
e) Viltspårskommittéen har bestått av Anna Tallroth.  

  
 

f) Genrepet 
Genrepet var tänkt att genomföras under senhösten. Då det är ett stort 
evenemang behövs många som hjälper till. Styrelsen efterlyste frivilliga men 
tyvärr var gehöret magert så Genrepet 2022 fick ställas in. 
 

g) PR för rasen 

På Stockholms Hundmässa deltog SRSL och hade egen monter på 
rasklubbstorget. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar, hundägare och inte minst till våra 
uppfödare som engagerar sig i rasen.  
 

 

Cattlin Marques, ordförande   

 

Henrik Emanuelsson, vice ordförande                 Lotta Sjaunja, kassör 

 

Catharina Brandsten, sekreterare                                   Astrid Vikman, ledamot 

 

 
  



 
 

   



 
 
 

  



 
 



 
 
           Revisorernas berättelse 

 

  



 
 

 
AVELSUTVÄRDERING 2022 
Avel 
 
Tyvärr blev år 2022 ett rekordlågt år gällande antalet registreringar. Endast 55 hundar (31 
tikar och 21 hanar) registrerades varav två importerades. För de 13 kullarna som föddes i 
Sverige används 13 tikar och 12 hanar. Kullstorleken ligger kvar på den nya högre nivå. För 
2022 ligger den på 5.0 valpar/kull. Inavelsgraden enligt SKK avelsdata landade på 0,9 %. 
 
Kommentar: Det är alltför få hundar som gick i avel under 2022. 55 registrerade hundar är 
lägsta årsnoteringen sedan 1990 (starten för SKK avelsdata). Det är av stor vikt att 
registreringssiffrorna vänder uppåt de kommande åren. 
Det är bra att så många olika avelsdjur används. Endast en hund hade använts 2 gånger. 
Kullstorleken är bra. Inavelsgraden är låg. 
 

Hälsa 

Inkomna Prcd-PRA resultat 
Hereditärt fria    6 
prcd-PRA testad fri (A)  25 
prcd-PRA testad anlagsbärare (B) 14 
 
Kommentar: Historiskt sett så har uppfödarna varit mycket duktiga med att prcd-PRA testa 
valparna innan leverans. Detta underlättar mycket inför senare avelsval då de djur som går i 
avel måste ha känd prcd-PRA status. Det är vår förhoppning att även nytillkomna uppfödare 
gör på samma sätt.  Det är också viktigt, av flera skäl att de uppfödare som har en prcd-PRA 
fri tik, om det går, använder en anlagsbärande hane. Annars minskar vi genpoolen 
ytterligare, och vi gör det ännu svårare för de tikägare som har prcd-PRA bärare. På sikt 
minskar ändå den anlagsbärande populationen. Det är alltså inte prioriterat att para fri tik mot 
fri hane, utan andra kriterier ska styra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
HD status 
 

 
 
Kommentar: Andelen HD A+B ligger för årskullarna 2020 och 2021 på ca 80 %. Eftersom det 
är krav på känt HD status innan parning är det önskvärt att så många som möjligt HD röntgar 
sina hundar. Detta är något som ligger på varje enskild hundägare. 
 

Mentalitet 

Under året BPH-beskrevs 19 hundar. Inga hundar gjorde MH under året. 

 

 

Kommentar: I RAS finns det ett uttalat mål om att minst 15% av antal födda hundar årligen 
ska BPH beskrivas. Det målet uppnåddes med råge för 2022 (34 %), men berodde till stor 
del på att det var rekordlåga registreringssiffror. 



 
 
Vidare står det i RAS att rasen ska vara frimodig, nyfiken och snabbt avreagera rädslor. 
Detta är naturligtvis extra viktigt för de hundar som går i avel. 

 

Genetisk variation i rasen 

Under 2022 genomfördes en genetisk variationsanalys i rasen med hjälp av forskare på 
Norska veterinärhögskolan. 50 individer valdes ut att ingå i analysen. Ambitionen var att 
försöka få en bra representation av den svensk-norska lapphundspopulationen för att 
därmed få en överblick av hur den genetiska variationen i populationen ser ut.  Studien 
avsåg INTE att titta på enskilda individers värden. Resultatet visade på en genomsnittlig 
heterozygositet om 61% hos rasen. Det är i samma storleksordning som man ser hos flera 
andra raser som analyserats med samma metod men även högre än hos ras med betydligt 
större numerär. Rapporten om den genetiska variationen publicerades i sin helhet i 
specialklubbens tidning. 

  



 
 
 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023 
 
1. Stötta uppfödare och hanhundsägare i avelsarbetet med svensk lapphund. Rasen 
har flera nytillkomna uppfödare och det är viktigt att försöka nå ut till dessa. 

 
2. Arbeta med att få in tillräckligt många hälsoenkäter så att underlag kan tas fram för 
att ansöka om att ta bort HD kravet. 
 
3. Utifrån resultaten från den genetiska variationsstudien samt med hjälp av SKKs 
nya lathund avseende projekt för ökad genetisk variation, diskutera och förankra 
beslut hos uppfödare och medlemmar hur genpoolen av svensk lapphund bäst kan 
ökas. Detta ska ske via digitala möten men även minst ett fysiskt uppfödarmöte (i 
samband med SRSLs officiella utställning). 
 
4. Via fysiska och/eller digitala möten förmedla information som är till gagn för 
uppfödare och hundägare.  

 
5. Arbeta för att lapphundar mentalbeskrivs.  
 
6. Delta i SKKs avelsfunktionärskonferens om dess innehåll är relevant för rasen. 
 
7. PR för rasen genom att deltaga med monter i Stockholmsutställningen samt andra 
platser i landet där tillfälle ges. 
 
8. Arrangera officiell utställning för svensk lapphund i juli 2023. 2023 firar 
specialklubben 60 år och det är i hög grad kopplat till svensk lapphund. 
    
9.  Tillsätta kommittéer som bidrar till att olika aktiviteter arrangeras för våra 
medlemmar. Försöka få fler medlemmar involverade i klubbens & kommittéernas 
arbete. 

11. Följa upp med Jordbruksverket gällande det s.k. spermaprojektet. 

12. Att kontinuerligt följa rasens hälsoläge och sammanfatta det tillsammans med 
mentala beskrivningar och avel i en avelsutvärdering för 2023. 

13. Bidrag med text till SLKs tidning Lapphunden 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2023 
 
INKOMSTER 

Medlemsavgifter   (oförändrad)  63 000 

Inkomst utställning SRSL rasspecial   9000 

Inkomst utställning slk off utst Skara, sthlm   10 000    

Summa:       82 000 

 

UTGIFTER 

Bankkostnader        -1700 

Försäkring          - 600 

Hemsida           -2300 

Kost, logi, resor styrelse      -14 000 

Hyra lokal för möte    - 3000 

Kommittéers medlemsfokuserande arbete     -10 000 

Porto            -2500 

PR/monter/ ev. trycksaker       -8000 

Priser utställning       - -12 000  

Årspriser     -  5000 

Kostnad domare och ring sekreterare  - 6000 

Kostnad utställningsplats    - 2000 

Utbildning/konferens      -2000 

Arvode föreläsare o dylikt      -5000 

Övrigt         -2000  

Summa:      76 100 

                    

 

.  

 
  



 
 
Valberedningens förslag till SRSLs styrelse för verksamhetsåret 2023 
 
 
  

Ordförande:  - Monica Jakobsson Ragnar 1 år 
Ord.Ledamot:  ´Loise Backryd Nyval 2år 
Ord.Ledamot:  Catharina Brandsten - 1år kvar. 
Ord. Ledamot: Nina Lindroth - Nyval 2år 
Ord.Ledamot:  Astrid Vikman- 1år kvar 
Suppleant:  Cattlin Marques- Nyval 1år 
Suppleant: Ingela Allert- Omval 1år 
 
Ord.Revisor:  Catharina Lundqvist-Omval 1år 
Ord.Revisor: Catrin Renlund- Nyval 1år 
Revisor Suppleant:  Jeanette Lundgren- Omval 1år 
Revisor Suppleant:  Emma Vikström- Nyval 1år 
 
Mötesordförande: Carina Nilsson 

Justerare: Madelene Lindström, Ewy Pettersson 

 
 
  



 
 
Proposition från SRSLs styrelse 
 
 
Vid tidigare årsmöte, 2020, beslutades det att bifalla en motion om att Årsbok skulle 
tas fram, men arbetet skulle inte ligga på styrelsen. 
Frivilliga krafter har inte räckt till för att ta uppdraget ända fram till publicering. Det har 
varit svårt att få fram alla kritiklappar och bilder på de aktuella hundarna.  
Efterfrågan på årsboken är ytterst liten och en stor del av informationen finns redan 
nu lättillgängligt i hunddata och avelsdata. SKK har dessutom redan börjat nyttja sig 
av digitalt tillgänglig kritik. 
SRSLs styrelse föreslår därför att ingen årsbok ska tas fram. 
 
  



 
 
Motion från Jan Karlsson 
 
Motion till SRSL Årsmöte 23-03-12 angående rekommenderad övre släktskapsgrad. 
 
På SRSL hemsida och i RAS för svensk lapphund rekommenderar klubben att 
parningskombinationerna helst ska hållas under index 105. 
Texten på hemsidan lyder: ”Vi strävar inom klubben att varje kombination skall helst ge ett 
beräknat index under 105 och i ideala fall under hundra.” 
 
Index 100 är beräkningsårets medelhund, alltså den hund som har medelvärdet av 
släktskap med övriga hundar i populationen, däremot visar det inte det faktiska genetiska 
släktskapet. 
Att klubben rekommenderar att kombinationerna kan ha upp till 105 i index betyder att 
man tillåter en ökning av det genetiska släktskapet för rasen för varje år som går. Det 
innebär att index 100 hunden därmed får ett större genetiskt släktskap vid varje ny 
beräkning(för varje år) så länge som kombinationer över 100, och till och med över 105, 
tillåts. 
De två första kullarna som registrerats 2023 fick släktskapsvärdet 122(131+113/2) respektive 
110(115+105/2)! För att någorlunda bibehålla dagens genetiska släktskapsvärde i 
populationen behöver det därmed födas minst en kull under 78 och en under 90! 
 
Yrkar därför på att klubbens rekommendation sänks igen till den ursprungliga 
rekommendationen släktskapsvärde(index) 100! 
Texten bör i fortsättningen vara: ”Klubben rekommenderar att varje kombination ger ett 
beräknat index på högst 100, men att strävan alltid skall vara ett så lågt index som 
någonsin är möjligt. Dock bör hänsyn tas till att även eftersträva god HD- och ED-status 
liksom låg inavelsgrad.” 
 
Olofstorp 2023-01-24 
Jan Karlsson medlemsnummer 1505346 . 

 

Styrelsens uttalande 

Styrelsen yrkar avslag.  

Rasen behöver fler valpar och med så många olika individer som möjligt. Det är i 
nuläget mycket svårt att hitta bra avelskombinationer då det är många faktorer som 
ska beaktas, såsom prcd-PRA status, HD- status, övriga hälsostatus, inavelsgrad, 
mentalitet, släktskapsindex, samt nära släktingars avelskombinationer. Man måste 
även beakta att ingen enskild hund rekommenderas ha  mer än 16 avkommor      
Ytterligare restriktioner som begränsar urvalen ta bort gynnar inte framtida 
avelsarbetet.  



 
 
Motion från Olle Bernhardtz 1 
 
 

 
Styrelsens uttalande: 
 
Styrelsen yrkar avslag 
Det föreligger från SKKs sida inget hinder att medlem väljs som 
styrelseledamot i flera klubbar och därmed ingen anledning att rasklubben 
skulle ha den begränsningen.  
 
  



 
 
 
Motion från Olle Bernhardtz 2 
 
 

 
  



 
 
 

 
 
 
 
Styrelsen kommentar: 
 
Styrelsen yrkar avslag. 
 
Inkorsningsgruppen har aldrig haft en beslutande roll utan har arbetat för styrelsen 
och klubben. SKK AK har varit delaktig i inkorsningsgruppen och finns tillgängliga för 
rasklubben när behov finns. 
Resultat från den genetisk analysen har publicerats i tidningen Lapphunden. 
Professor Hilde Nybom har i sin föreläsning pratat inför klubbens medlemmar i 
december 2022 och då satt resultaten i förhållanden till andra raser. Styrelsen bjöd 
också in till en föreläsning av inkorsningsgruppen för norsk lundehund där de skulle 
redovisa sina erfarenheter från sitt inkorsningsprojekt. Denna föreläsning fick ställas 
in då det var för få anmälda. Styrelsen avsikt är att den ska ges under våren då det är 
viktiga erfarenheter som kan gynna klubbens arbete med att öka den genetisk 
variationen hos svensk lapphund. Styrelsen har via digitala medier och senare även 
via riktade mejl till uppfödare förmedlat SKKs nya Lathund SKKs som publicerades i 
november 2022 och som ger tydliga direktiv hur klubbar kan gå till väga för att utöka 
den genetiska poolen 
 
 
 


