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 Svenska lapphundklubben - 

Centralstyrelsen 

Protokoll Styrelsemöte 
 

 

Johan Haglund 
Sekreterare 

 Tid:  Måndagen den 27 juli 2009,  kl. 20.00 

 

Plats: 

 

Telefonmöte 

 

 

 Närvarande ledamöter  

 Ambjörn Lindqvist, ordförande 

Johan Haglund 

Ida Svanberg 

Ingegerd Sörensson 

 

 

 Närvarande suppleanter  

Bengt-Ove Bergquist (ersättare för Stig 

Berndtsson) 

Ulrika Skoog (ersättare för Stefan 

Johansson) 

Ulf Zetterström 

 

 

   

 Meddelat förhinder  

 Stig Berndtsson 

Stefan Johansson 

Maud Holtz Devall 

 

 

 __________________________________ ________________________________________ 

   

 Föredragningslista  
 Ärende: Förslag till beslut eller annan åtgärd: 

 09-§78 Mötets öppnande 

 

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna 

och förklarade mötet öppnat. 

 

09-§79 Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställdes. 

 

09-§80 Utse justerare till protokollet 

 

Ida Svanberg utsågs att jämte ordförande justera 

protokollet.  

 

09-§81 Föregående mötes protokoll  
Föredragande: Johan Haglund 

Bilaga 1. 

 

Föregående mötes protokoll föredrogs och lades 

därefter till handlingarna 

 

09-§82 

 
Ordförande informerar 

 

 

Inget speciellt att informera om. 
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09-§83 

 

 

Ekonomi 

Föredragande: Ingegerd Sörensson 

 

a) Saldon (Bilaga 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

Kassa: 516 kr 

Plusgiro: 35.394 kr 

Placeringskonto: 111.646 kr 

VP-konto: 146.115 kr 

 

 

09-§84 Kommittéer 

Föredragande: Ambjörn Lindqvist 

 

a) RUK 

 

 

b) AK – Svensk lapphund 

 

 

c) AK – Finsk lapphund 

 

 

d) AK-Lapsk Vallhund 

  

 

e) Tävlingskommitté (TK) 

e 1) Komplettera tävlingskommitté för 

verksamhetsåret  

 

e2) SKKs Utstks beslut om SLKs 

utställning i Örebro 7-8 aug 2011  

(Bilaga 2) 

 

 

e3) SBK remiss ang. 2012 års agility regler 

 

 

f) PR-kommitté 

f1) Utse tävlingskommitté för 

verksamhetsåret 

 

 

 

 

g) Ungdomskommitté (UK) 

    

h) Webbkommitté 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 52 personer anmälda till RAS-symposiet i Mora 

kommande helg. 

 

b)  Inget att rapportera. 

 

 

b) Inget att rapportera. 

 

 

d ) 9 årige hanen Dielko nu inmönstrad och 

godkänd. 
  
  

e 1) Centralstyrelsen beslutade att utse Tina Larsson 

som medlem i TK. 

 

e 2) Centralstyrelsen beslutade att Östra och 

Mellansvenska distrikten är med och arbetar fram 

ett svar till SKK i samband med RAS-symposiet 

kommande helg. 

 

e3) Centralstyrelsen hade inga synpunkter att 

förmedla till SKK. 

 

 

f1) Centralstyrelsen beslutade att utse Annalena 

Otterborg till sammankallande i PR-kommittén. 

Annalena uppmanas inkomma med handlingsplan 

för arbetet i kommittén till nästa styrelsemöte 31 

augusti. 

 

g)  Inget att rapportera. 

 

h) Beta-version för ny hemsida finns att tillgå på 

www.ak-lapsk.se 

 

 

 

 

http://www.ak-lapsk.se/
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i) Redaktion 

i 1) Utse ansvarig utgivare av tidningen 

Lapphunden för verksamhetsåret 

 

i 2) Budgetansvar för redaktörerna för 

tidningen Lapphunden 

 

 

i1) Centralstyrelsen beslutade att Ambjörn 

Lindqvist kvarstår som ansvarig utgivare. 

 

i2) Centralstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet. 

 

 

09§ 85 

 

Inkomna skrivelser 

Föredragande: Johan Haglund 

 

a) SKKs Utstks beslut om SLKs 

utställning i Örebro 7-8 aug 2011  

(Bilaga 2) 

 

 

b) Disciplinärenden Beslut 37/2009, 

38/2009, 39/2009, 42/2009    

(bilaga 3)  

 

c) SKKs skrivelse ang. SRD för 

övriga ras/specialklubbar (bilaga 4) 

 

d) SKKs skrivelse till klubbar som 

börjat tillämpa SRD (bilaga 5) 

 

e) Pressmeddelande från SKK 

”Sommaren en farofylld tid” 

(bilaga 6) 

 

 

f) Uppfödare/medlem med 

hänvisningsstopp (bilaga 7) 

 

g) Uppfödare/medlem som SKK åter 

hänvisar till (bilaga 8) 

 

h) SKK-CS protokoll 3/2009     

(bilaga 9) 

 

i) SKK-CS 4/2009 (bilaga 10) 

 

 

j) SKK-CS föredragningslista 10 aug 

2009 (bilaga 11) 

 

k) Utländsk exteriördomare överförd 

till SKK (bilaga 12) 

 

l) Auktorisation exteriördomare LVH   

(bilaga 13) 

 

 

 

 

 

a) Centralstyrelsen beslutade att Östra och 

Mellansvenska distrikten är med och arbetar 

fram ett svar till SKK i samband med RAS-

symposiet kommande helg. 

 

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. 

Pressmeddelandet skickas till redaktörerna 

för Lapphunden. 

 

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 

och den lades därefter till handlingarna. 

 

k) Centralstyrelsen tog del av informationen 

och den lades därefter till handlingarna. 

 

l) Centralstyrelsen tog del av informationen 

och den lades därefter till handlingarna. 
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m) SKKs valpinstruktörsutbildning 

(bilaga 14) 

 

n) Ang. Finsk lapphund (bilaga 15) 

 

 

o) Disciplinärende beslut 32/2009 

(bilaga 16) 

 

p) Ang. Lapsk vallhund (bilaga 17) 

 

 

q) SKK klubbar som utvärderar SRD 

(bilaga 18) 

 

r) SKK skrivelse Svenska 

nationalraserna (bilaga 20) 

 

 

m) Centralstyrelsen tog del av informationen 

och den lades därefter till handlingarna. 

 

n) Centralstyrelsen tog del av informationen 

och den lades därefter till handlingarna. 

 

o) Centralstyrelsen tog del av informationen 

och den lades därefter till handlingarna. 

 

p) Centralstyrelsen tog del av informationen 

och den lades därefter till handlingarna. 

 

q) Centralstyrelsen tog del av informationen 

och den lades därefter till handlingarna. 

 

r) Centralstyrelsen beslutade att Ambjörn 

Lindqvist utarbeta förslag till yttrande till 

nästa styrelsemöte.  

 09§-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

09§-88 

Övriga frågor 

 

a) Fråga ställdes om licenser för PC-

katalogprogrammet. 

 

b) Fråga angående diskussion om 

fodervärdsavtal ställdes. 

 

 

Ärenden som inte får diskuteras utanför 

centralstyrelsen innan protokollet är 

justerat. 

 

 

 

 

a) SLK har en licens som distrikten vid behov 

kan använda. 

 

b) Påpekades att SKK:s avtal alltid ska följas. 

Förtydligande om detta bör göras på 

valphänvisningssidan. 

 

CS beslutade att inga av dagens ärenden är av sådan 

art att de inte får diskuteras utanför styrelsen innan 

protokollet är justerat 

09-§89 Mötet avslutas Ordförande tackade för visat intresse och avslutade 

mötet 

 

   

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 

Ambjörn Lindqvist   Ida Svanberg 

Ordförande  


