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 Svenska lapphundklubben - 
Centralstyrelsen 

Protokoll Styrelsemöte 
 
Tid:  Måndagen den 23 november 2009,  kl. 20.00 
 
Plats: 

 
Telefonmöte 

 
Johan Haglund 
Sekreterare 

 

 
 

 Närvarande ledamöter  
 Ambjörn Lindqvist, ordförande 

Stig Berndtsson 
Johan Haglund 
Stefan Johansson (t.o.m. §120 h1) 
Ingegerd Sörensson 
 

 

 Närvarande suppleanter 
Bengt-Ove Bergquist (ersättare för Stefan 
Johansson från §120 h2) 
Ulrika Skoog 
Ulf Zetterström (ersättare för Ida 
Svanberg) 
 

 

 Meddelat förhinder 
Ida Svanberg 
Maud Holtz Devall  
 

 

 __________________________________ ________________________________________ 
   
 Föredragningslista  
 Ärende: Förslag till beslut eller annan åtgärd: 

 09-§114 Mötets öppnande 
 

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna 
och förklarade mötet öppnat. 
 

09-§115 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställdes.  
 

09-§116 Utse justerare till protokollet 
 

Bengt-Ove Bergquist utsågs att jämte ordförande 
justera protokollet.  
 

09-§117 Föregående mötesprotokoll  
Föredragande: Johan Haglund 
Bilaga 1 
 

Föregående mötes protokoll föredrogs och lades 
därefter till handlingarna. 
 

09-§118 
 

Ordförande informerar 
 
 

Inget att rapportera. 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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09-§119 
 
 

Ekonomi 
Föredragande: Ingegerd Sörensson 
 
a) Saldon  
 
 
 
 
 

 
 
 
a)  
Kassa: 1224 kr 
Plusgiro: 46935 kr 
Placeringskonto: 111646 kr 
VP-konto: 135489 kr 
 

09-§120 Kommittéer 
Föredragande: Ambjörn Lindqvist 
 
a) RUK 
a1) Rapport från RAS-symposiet. 
 
 
 
a2) Innestående pengar för test hos 
Optigen. Bilaga 2 
 
a3) Temautbildning för avelsråd. Bilaga 
16 
 
 
 
b) AK – Svensk lapphund 
b1) Förslag till förändringar i standard för 
Svensk lapphund. Bilaga 17 
 
 
 
 
 
 
 
b2) Möte med SKK AK 19 oktober om 
listan över genetiskt viktiga individer. 
Bilaga 3 
 
 
b3) Yttrande ang. korsningsavel SLH/FLH 
Australien. Bilaga 4 
 
 
 
c) AK – Finsk lapphund 
 
 
d) AK - Lapsk Vallhund 
d1) Rapport från kontakt med AK  
 
 

 
 
 
 

a1) Sammanfattning från symposiet kommer inom 
kort. Enkäten från RAS-symposiet har inte skickats 
ut än. Fakturan från Lars Audell har inkommit. 
 
a2) Centralstyrelsen beslutade att tillstyrkan AKs 
begäran om medel för test av ytterligare 10 hundar. 
 
a3) Centralstyrelsen beslutade att RUK avgör 
deltagande i utbildningen. 
 
 
 
 
b1) Centralstyrelsen beslutade att tillstyrka förslaget 
om förändring i rasstandard. Dock anser CS att 
”tångbett” inte bör ingå i förslaget, som skickas 
tillbaka till AK för att därefter tillställas uppfödare 
för yttrande innan nästa CS-möte. Nya FCI-mallen 
för rasstandard bör om möjligt användas när 
förslaget skickas till SKK för slutgiltigt godkännade. 
 
 
b2) Ambjörn Lindqvist och Ida Svanberg deltog i 
mötet. Centralstyrelsen tog del av mötesrapporten 
som lades till handlingarna. 
 
 
b3) Ambjörn Lindqvist har på SLK/CS uppdrag 
svarat SKK att SLK kraftfullt avråder från 
korsningsparning. 
 
 
c) Inget att rapportera. 
 
 
 
d1 ) Ulf Zetterström har deltagit i telefonmöte med 
AK och rapporterade om den positiva andan i AK. 
Ulf kommer att fortsatt ha nära kontakt med AK. 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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d2) Begäran från AK om att avsluta 
obligatorisk mätning av lapsk vallhund. 
Bilaga 5 
 
 
d3) Ändringsförslag från AK ang. 
inmönstringsprocedur för lapsk vallhund. 
Bilaga 6 
 
 
 
 
 
e) Tävlingskommitté (TK) 
e1) Uppdrag från RS om att se över 
poängberäkningen för ”Årets 
utställningshund”. Bilaga 7 
 
 
 
 
e2) Ansökan om utställningar 2012. 
Bilaga 8 
 
 
f) PR-kommitté 
f1) PR-material. Bilaga 18 
 
 
 
 
g) Ungdomskommitté (UK) 
 
 
h) Webbkommitté 
h1) Läget för nya hemsidan på 
www.slk.nu. 
 
 
 
h2) Länkar på hemsidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
d2) Centralstyrelsen beslutade att tillstyrka begäran, 
som ska skickas till SKK/AK för beslut om avslut 
av mätning. 
 
 
d3) Centralstyrelsen beslutade att tillstyrka förslaget 
med ändringarna att eventuell kostnadsersättning för 
chip-märkning och vaccinering ska prövas av SLK-
CS i varje enskilt fall. De 2 sista meningarna utgår 
eftersom detta redan är reglerat i SKKs 
bestämmelser. 
 
 
 
e 1) Förslag om hur FCI-tävlingar ska 
poängberäknas antogs av CS efter vissa justeringar. 
Förslaget ska tillställas delegaterna från årets 
Riksstämma för yttrande innan det kan fastställas 
vid nästa CS-möte. 
 
 
e2) Ansökningarna från distrikten behandlas av CS 
via e-post innan de sänds till SKK före årsskiftet. 
  
 
 
f1) Centralstyrelsen beslutade att inventarielista av 
befintliga lagervaror inkl. prislista tillställs PR-
kommittén. Behovet av nytryck av broschyrer för 
raserna bör ses över. 
 
g)  Inget att rapportera. 
 
 
 
h1) Stefan Johansson fick uppdrag att kontakta 
webbkommittén angående de foton i tidigare 
Bildgalleriet, som, om möjligt, bör publiceras på nya 
hemsidan.  
 
h2) Centralstyrelsen beslutade att länkar till 
medlemmar som inte bedriver uppfödning 
och/eller kommersiell verksamhet via hemsidan, kan 
upplåtas utan kostnad. För länkar till uppfödare och 
kommersiella sidor tas annonsavgift på 100 kronor 
ut. För hundrelaterade aktiviteter uppmanas 
medlemmar att i första hand vända sig till respektive 
distrikt för att få in aktiviteter i distriktens 
verksamhet där så befinns lämpligt av 
distriktsstyrelserna. 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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i) Redaktion 
 
 
 

Medlemsmatrikel bör, om möjligt, kunna användas 
av CS och distriktens funktionärer för utskick och 
information till medlemmar. Ulf Zetterström fick i 
uppdrag att kontakta webbkommittén angående 
ovanstående. 
 
 
i) Försenad utgivning av Lapphunden har till stor del 
berott på missförstånd som nu bör vara uträttade. 
 

09-§121 
 

Inkomna skrivelser 
Föredragande: Johan Haglund 
 
a) Inbjudan till ordförandekonferens 

januari 2010. Bilaga 9 
 

b) Remiss ändringar stadgar SKK, 
Länsklubb, lokal KK.  Bilaga 10 
 

c) Information åldersgränser SKK.      
Bilaga 11 
 

d) Beslut från SKKs disciplinnämnd. 
 
 

e) ”Åter hänvisning” av uppfödare. 
Bilaga 12 
 

f) Information från SKK om övergång 
från MS Office version 2003 till 2007. 
 

g) Information om modifiering av SKK 
Hunddata ang. personuppgifter.   
Bilaga 13 
 

h) Pressmeddelande från SKK om NM i 
freestyle. 
 

i) Föredragningslista SKK-CS 25 nov. 
Bilaga 14 
 

j) Information om SKK:s kommitté för 
hundars mentalitet (KHM). Bilaga 15 
 
 

k) Pressmeddelande Årets 
narkotikasökhund. Bilaga 19 

 

 
 
 
a) Centralstyrelsen beslutade att Ambjörn 

Lindqvist deltar i konferensen. 
 

b) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 

c) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 

d) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 

e) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 

f) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 

g) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 
 

h) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 

i) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 

j) Centralstyrelsen tog del av informationen, som 
vidarebefordras till RUK, och den lades därefter 
till handlingarna. 

 
j)    Centralstyrelsen tog del av informationen och      

den lades därefter till handlingarna. 
 
 
 
 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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  09§-122  Domarkonferensen 27-28 februari 2010 
a) Presentatör av raserna, sekreterare, 
kassör och visningshundansvarig 
 

  
 a)  Centralstyrelsen beslutade att Ambjörn 
Lindqvist presenterar SLK:s raser. Johan Haglund, 
Bengt-Ove Bergquist och/eller Ulf Zetterström 
fungerar som sekreterare alternativt 
visningshundansvariga. Ingegerd Sörensson är 
kassör. Handlers för visning av de 4 hanarna och 4 
tikarna av vardera rasen utses i om kort (Gabrielle 
Hjort redan klar). Hundarna som ska visas utses i 
samråd med respektive AK. 
  
 
      

  09§-123 Övriga ärenden 
 

Inga övriga ärenden. 

09§-124 
 

Ärenden som inte får diskuteras 
utanför centralstyrelsen innan 
protokollet är justerat 
 

CS beslutade att inga av dagens ärenden är av sådan 
art att de inte får diskuteras utanför styrelsen innan 
protokollet är justerat. 

09§-125 Nästa möte Nästa möte är telefonmöte 25 januari 2010 kl. 20.00. 

09-§126 Mötet avslutas 
 
 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade 
mötet. 
 

   
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Johan Haglund 
Sekreterare 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Ambjörn Lindqvist   Bengt-Ove Bergquist 
Ordförande  


