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 Svenska lapphundklubben - 

Centralstyrelsen 

Protokoll konstituerande sammanträde 
 
Tid:  2009-05-22 
Plats: Furuvik 

 
N.N 
Sekreterare 

 

 
 
 
 Närvarande:  
 Ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande 

Stig Berndtsson 
Stefan Johansson 
Johan Haglund 
Maud Holtz Devall, ersatte Ingegerd Sörensson 
Ulrika Skoog, ersatte Ida Svanberg 
 

   
 Suppleanter 

 
Ulf Zetterström 
 

 Anmält förhinder Ida Svanberg 
Bengt-Ove Bergqvist 
Ingegerd Sörensson 
 

 Övriga - 
 __________________________________ ________________________________________ 
   
 Föredragningslista  
 Ärende: Förslag till beslut: 
1 
 

Mötets öppnande 
 

Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna 
och förklarar mötet öppnat. 
 

2 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställdes 
 

3 Utse justerare till protokollet 
 

Stig Berndtsson utsågs att jämte ordförande 
justera protokollet. Justering av protokoll sker 
fortsättningsvis i bokstavsordning. 
 

4 Styrelsens arbetsfördelning Mötet beslutade att utse: 
Vice ordförande – Stig Berndtsson 
Kassör – Ingegerd Sörensson 
Sekreterare – Johan Haglund 
 

5 Styrelsens arbetsutskott (AU) Mötet beslutade att AU ska bestå av: 
Ambjörn Lindqvist 
Stig Berndtsson 
Johan Haglund 
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6 Beslutsrätt Mötet beslutade att ordförande kallar ordinarie 
ledamöter till centralstyrelsens sammanträden 
och suppleanter erhåller kallelse för kännedom. 
Ordinarie ledamöter förväntas närvara och 
suppleanters närvaro är önskvärd.  
 
Föredragningslista bifogas kallelsen. Ordinarie 
ledamot skall vid förhinder meddela ordförande 
eller sekreterare i god tid  
 
Suppleant som inte är kallad till mötet meddelar 
om den önskar vara med.  
 
Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter 
kallats och ordförande eller vice ordförande samt 
minst tre ordinarie ledamöter, eller dess 
suppleanter, deltar i sammanträdet. 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

a) Firmateckning 
 
 
 
 
c) Ansvarig utgivare för tidningen 
Lapphunden 
 
 
d) Attesteringsrätt 
 

Ordförande Ambjörn Lindqvist samt kassör 
Ingegerd Sörensson äger rätt att teckna Svenska 
lapphundklubben var för sig under tiden fram till 
nästa riksstämma.  
 
Beslutade bordlägga frågan till nästa 
sammanträde. 
 
 
Ordförande Ambjörn Lindqvist har attesträtt för 
hela SLK. Kassör Ingegerd Sörensson har 
attesträtt för utbetalningar där det finns ett 
SLK/CS beslut. På summor mindre än 5 000 kr 
behöver det ej finnas SLK/CS beslut. Kassören 
har även attesträtt för utbetalningar gällande 
klubbtidningen Lapphundens framställande, 
stambokföringsavgifter och annonsering i 
hundsport. 
 
Sekreterare Johan Haglund har rätt att attestera 
belopp upp till 1 000 kr som rör inköp i samband 
med sekreteraruppdraget. 
 

8 Reseersättningar 
 

Reseersättningar utgår med 18,50 kr/mil för resor 
som beslutats av SLK 
 

9 
 

Protokoll 
 

Protokoll skall justeras och skickas ut elektroniskt 
till alla ordinarie ledamöter, suppleanter, 
revisorer, revisorsuppleanter SKK samt 
sammankallande i valberedningen inom 21 dagar 
efter styrelsemöte. 
 
Protokollen ska efter justering publiceras i  
pdf-format på klubbens hemsida. 
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10 
 

Övriga uppdrag Ambjörn Lindqvist kontaktar de nu verksamma 
personerna inom klubbens kommittéer och övriga 
uppdrag, för att höra om de står till förfogande 
under kommande verksamhetsperiod. 
 
Rasutvecklingskommittén (RUK) 
Tävlingskommittén (TK) 
PR-kommittén (PR) 
Ungdomskommittén (UK)  
Redaktionskommittén – Lapphunden, 
Webkommittén,  
Utbildningsansvarig 
Omplaceringsombud/valpförmedling 
 

11 
 

Styrelsens sammansättning ska skickas 
till SKK 
 

Sekreteraren Johan Haglund sammanställer och 
skickar till SKK styrelsens sammansättning och 
övriga funktioner inom SLK enligt SKK: s 
styrelsemall. 
 

12 Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor anmäldes. 

13 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. 

14 Nästa sammanträde 
 

Telefonmöte 15 juni 2009. Kl. 20.00 

15 Mötet avslutas 
 

Ordförande tackade för visat intresse och 
avslutade mötet 

 
Vid protokollet  
 
 
 
Johan Haglund 
Sekreterare 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Ambjörn Lindqvist   Stig Berndtsson 
Ordförande SLK    


