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 Svenska lapphundklubben - 
Centralstyrelsen 

Protokoll 
 
Tid:  Måndagen den 9 mars 2008,  kl. 20.00-22.15 
 
Plats: 

 
Telefonmöte 

 
Irene Jonsson 
Sekreterare 

 

 
 

 Närvarande ledamöter  
 Ambjörn Lindqvist, ordförande 

Stig Berndtsson 
Stefan Johansson 
Irene Jonsson 
Ida Svanberg 
Ingegerd Sörensson  
 

 

 Närvarande suppleanter:  
 Ulrika Skoog 

Ulf Zetterström 
 

 

 Meddelat förhinder:  
 Elin Falck, suppleant 

Maud Holtz Devall, suppleant 
 
 
Övriga 

 

 __________________________________ ________________________________________ 
   
 Föredragningslista  
 Ärende: Beslut eller annan åtgärd: 

 09-§17 Mötets öppnande 
 

Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna 
och förklarar mötet öppnat. 
 

09-§18 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställdes med följande 
tillägg:  
a) § 22 c:  Erbjudande om aktieköp genom 
nyemission. 
b) § 24 b iii:  Information angående utlåtande om 
AB/AB parning från Per Arvelius och Erling 
Strandberg SLU. 
c) § 24 e: Bargi 
 
 

09-§19 Utse justerare till protokollet 
 

Ida Svanberg utsågs att jämte ordförande justera 
protokollet.  
 

09-§20 Genomgång av föregående 
mötesprotokoll  
Föredragande: Irene Jonsson 
Bilaga 1 
 

Föregående mötes protokoll föredrogs och lades 
därefter till handlingarna 
 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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09-§21 Ordförande informerar 
 
a) Domarkonferensen 2010 
Bilaga 2 
 
b) Kontakt med en av SLK:s revisorer 

 
 
a) Centralstyrelsen tog del av den budget som 
arbetsgruppen för domarkonferensen lagt fram. 
 
b) Centralstyrelsen tog del av ordförandes 
information från samtal med SLK:s revisor  
Lena-Maria Hjort angående poängberäkning för 
World Dog Show och revisorns roll i ideella 
föreningar. 
 

09-§22 Ekonomi 
Föredragande: Ingegerd Sörensson 
 
 
a) Saldon 
 
 
 
 
 
b)Årsbokslut 2008 
 
 
 
c) Aktieköp 
Erbjudande om nyemission 

 
Ingegerd Sörensson redogjorde för 
centralstyrelsens ekonomi.  
 
a)  
Kassa:  111 kr 
Plusgiro:  37 634 kr 
Placeringskonto:  111 646 kr 
VP-konto: 132 520 kr 
 
b) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
lade den till handlingarna för vidarebefordran till 
2008-års verksamhetsberättelse. 
 
c) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
beslutade att inte köpa flera aktier. 
 

09-§23 Verksamhetsberättelse 2008 
Föredragande: Irene Jonsson 
 
Information och genomgång av det 
pågående arbetet med 2008-års 
verksamhetsberättelse 
Bilaga 11 
 

 
 
 
Centralstyrelsen tog del av informationen och den 
kommer att skickas ut till alla när den är helt klar. 

09-§24 Kommittéer 
 
a) RUK 

 
i) SKK/AK: Avelskonferens 28/2-1/3 i 
Upplands Väsby. Catrin Renlund 
representerade SLK:s raser. 
 

 
b) AK – Svensk lapphund 

i) Inkommen förfrågan om 
förskottsbetalning till Optigen för  
prcd-PRA tester. 
 
 
 

 
 
 
 
a) i: Centralstyrelsen tog del av den utförliga och 
intressanta rapporten från avelskonferensen. Vi 
önskar att Catrin Renlund publicerar den i 
Lapphunden och på hemsidan. 
 
 

b) i: Centralstyrelsen beslutade att godkänna 
förskottsbetalning till Optigen för 10 hundar som 
ger 10% rabatt. AK-SLH får komma in med en ny 
ansökan om förskott när det blir aktuellt nästa 
gång. Kassören hjälper till att förmedla pengarna. 
 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
________________________________________________________________________________ 
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ii) Kontakt med jordbruksverket 
angående SLH 
 
iii) Per Arvelius, Erland Strandberg 
utlåtande angående parning mellan två 
anlagsbärare (AB/AB). 

 
 
 
 
 
 
c) AK – Finsk lapphund 

i) Anette Lundgren meddelar skriftligen 
att hon lämnar AK-FLH 
 
 
 
ii) Förfrågan från SKK: s 
registreringsavdelning gällande 
registrering av gamla prcd PRA resultat 
för två hundar. 

 
 
d) AK-Lapsk Vallhund 

 
 
e) Tävlingskommitté  

Bargi 
 
 
 
 
 
 
f) PR-kommitté 

i) Behov av att utse ny PR-ansvarig 
 
 
 
g) Ungdomskommitté (UK) 

i) Information om AGRIA Junior 
handling Cup 

 
h) Webbkommitté 
 
i) Redaktion 
 
 
 

ii: Information skickas till AK-SLH. 
 
 

iii) Centralstyrelsen tog del av utlåtandet.  
SLK har uppmärksammat vissa brister i det 
examensarbete som gjorts av Mija Jansson där 
hänsyn inte tagits till alla parametrar. Dessa 
synpunkter har förmedlats till SKK och till  
Per Arvelius. 
 
 
 
 
c) i) Centralstyrelsen tackar Anette Lundgren för 
ett utmärkt arbete under åren och uttrycker en 
förhoppning om att Anette Lundgren fortsätter att 
bidra till klubbens arbete även i framtiden. 
 
ii) Sekreteraren kontaktar AK-FLH och begär att få 
Optigen rapporterna för dessa hundar. 
 
 
 
 
d) Inget att rapportera 
 
 
e) Centralstyrelsen hänvisar till SLK:s  
riksstämmebeslut från den 2 augusti 2008 där det 
beslutades att tävlingen ska pågå under 2009 för att 
sedan utvärderas och förslag till ändringar ska 
tillställas riksstämman 2010. Det betyder att 
regeländringar tidigast kan införas inför 2011. 
 
 
 
f) i) Centralstyrelsen beslutade att det ska 
annonseras efter medarbetare på SLK:s forum samt 
i tidningen Lapphunden. 
 
 
g) i) Informationen har skickats till SLK/UK för 
kännedom. 
 
h) Inget att rapportera. 
 
i) Inget att rapportera. 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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09 § 25 Inkomna skrivelser 
Föredragande: Irene Jonsson 
 
a) SKK: Information om beslut från FCI 
som bland annat innebär att jakt- och 
brukshundar inte längre behöver en 
arbetsmerit för att kunna ansöka om ett 
internationellt utställningschampionat. 
FCI:s beslut får till följd att tre nya titlar 
införs i SKK:s register från och med 2009. 
Bilaga 3 
 
b) SKK: Minnesanteckningar från 
Specialklubbskonferens den 31 januari – 1 
februari 2009, Arlandia Hotell, Arlanda 
Bilaga 4 
 
c) Föredragningslista SKK/CS 
sammanträde 25 mars 2009-03-04  
Bilaga 5 
 
d) SKK/CS ändrat datum för HUND2010   
För att undvika krockarna mellan 
Helsingfors och Stockholm så har SKK/CS 
fått möjlighet att flytta utställningen HUND 
2010, till 18-19 dec 2010.   
 
e) SKK: Remiss angående en eventuell 
harmonisering av NKU ländernas 
utställningsbestämmelser. Remissvar skall 
vara SKK tillhanda senast 30/6 2009 
Bilaga 6 a och b 

f) SKK. Information om Kennelfullmäktige 
29-31 maj 2009. 
Bilaga 7 
 
g) Inkommen skrivelse från medlem 
angående World Dog Show 2008 
Bilaga 8 
 

 
 
 
a) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
lade den därefter till handlingarna. Skickas till 
distrikten och TK för kännedom. 
 
 
 
 
 
 
b) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
lade den därefter till handlingarna. Skickats till 
distrikten för kännedom. 
 
 
c) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
lade den därefter till handlingarna. 
 
 
d) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
lade den därefter till handlingarna. 
 
 
 
 
e) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
bordlägger remissen till möte under junimånad. 
 
 
 
 
f) Centralstyrelsen tog del av informationen och 
den lades därefter till handlingarna. 
 
 
g) Centralstyrelsen beslutar att det ej föranleder 
någon ändring av beslut och hänvisar till tidigare 
beslut från den 19 februari 2009 § 9a ii). 

09§ 26 
 
 

Arbetsordningar för SLK:s kommittéer. 
Bilaga 9 
 

Arbetsordningarna delges respektive kommitté för 
vidare kommentarer. Arbetsordningarna ska sedan 
fastställas vid nästa möte. 
 

 09§-27 SLK: s Förtjänsttecken 
 
Förslag på kandidat till SLK:s 
förtjänsttecken. 
Bilaga 10 
 

 
 
Ett förslag har inkommit på kandidat för 2008-års 
förtjänsttecken. Enligt tidigare beslut kan tre 
förtjänsttecken delas ut per år. Statuterna för 
förtjänsttecken ska skickas till distrikten, alla 
kommittéer samt läggas ut på SLK:s forum. 
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09-§28 Examinatorer 
 
Förslag till riktlinjer för att utse domare 
som har rätt att examinera och tjänstgöra 
som aspirantdomare på SLK:s raser. 
 

SKK:s grundkrav är att personen ska varit domare i 
minst 5 år och dömt raserna minst 5 ggr. 
Centralstyrelsen kommer komplettera listan över 
examinations och aspirantdomare efter att beslut 
tagits om vilka riktlinjer som ska gälla för att 
domare ska få tjänstgöra som aspirantdomare och 
examinera nya domare på SLK:s raser.  
 

09-§29 Alternativ annonsering 
 

Centralstyrelsen diskuterade möjliga 
marknadsföringsaktiviteter. 
 

09-§30 SKK: Auktorisationer / exteriördomare  
SKK har meddelat följande auktorisationer 
för raser tillhörande SLK:  
 
Gunilla Skallman :svensk lapphund  
(utökning av rasregister via elev- och 
aspiranttjänstgöring)  
 

Centralstyrelsen tog del av informationen och den 
lades därefter till handlingarna. Skickas till 
distrikten för kännedom. 

09-§31 Övriga frågor  
 

Inga övriga frågor 
 

09-§32 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-§33 
 

Nästa sammanträde  
 

Telefonmöte 21 april kl. 20.00 

09-§34 Mötet avslutas Ordförande tackade för visat intresse och avslutade 
mötet 

   
  
Vid protokollet 
 
 
 
Irene Jonsson 
Sekreterare    
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Ambjörn Lindqvist   Ida Svanberg 
Ordförande 


