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 Svenska lapphundklubben - 

Centralstyrelsen 

Protokoll Styrelsemöte 
 

 

Johan Haglund 
Sekreterare 

 Tid:  Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 

 

Plats: 

 

Telefonmöte 

 

 Närvarande ledamöter  

 Stig Berndtsson  

Bengt-Ove Bergquist  

Johan Haglund 

Ulrika Isaksson 

Mats Larsson  

 

 

 Närvarande suppleanter 

Ingela Carlén 

Linda Gustafsson (ersättare för 

Inger Laitamaa) 

Päivi Rae 

Stefan Johansson 

 

 

 Anmält förhinder 

Inger Laitamaa 

 

 

 Föredragningslista  
 Ärende: Beslut eller annan åtgärd: 

  11-§110 Mötets öppnande 

 

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 

 

11-§111 Fastställande av 

föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställdes med tillägg till §117b.  

 

11-§112 Utse justerare till protokollet 

 

Ulrika Isaksson utsågs att jämte ordförande justera 

protokollet.  

 

11-§113 Föregående mötesprotokoll  
Föredragande: Johan Haglund 

Bilaga 1. 

 

Protokollet lades till handlingarna. 

 

11-§114 Beslutsuppföljning  

 

Centralstyrelsen beslöt att kontinuerligt följa upp tidigare 

beslut tills dessa är avslutade. 

 Moderator till Forum. 

 Medlemshantering – registerhantering och betalning. 

 Mall för tävlingsresultat på SLK:s hemsida. 

 Arbetsbeskrivning PR. 

 Regler däcket agility Lapphunds-SM 

 Inmatning utställningsresultat på webben samt 

uppdatering regler tävlingar enl. NKU 

 FORUM för icke medlemmar 

 Ungdomskommittén – översyn vad andra klubbar gör. 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  

________________________________________________________________________________ 

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sign. Ordf. Sign. Just.  

Johan Haglund    Sidan 2(5) 

  

 

 

 

11-§115 Ordförande informerar 

 

 

 

 

 Förfrågan om träff med styrelserna för lapphundklubbarna 

i Norden har inkommit från NLK. Ordförande fick i 

uppdrag att svara att SLK ser positivt på detta. 

 Ungdomskommitté är under uppstart. 

11-§116 

 

 

Ekonomi 

Föredragande: Mats Larsson 

 

a) Saldon.  

 

 

 

 

 

b) Ekonomirapport.  

 

c) Administration av 

medlemsregister. Bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

Kassa: 0 kr 

Plusgiro: 113 166 kr 

Placeringskonto: 39 005 kr 

VP-konto: 87 217 kr 

 

b) Ekonomin är i stort i linje med beslutad budget. 

 

c) En majoritet av Centralstyrelsen (1 emot, som ville skjuta 

frågan till ordinarie 2012) beslöt att kalla till Extra 

Riksstämma 10 december i Stockholm för att ta ställning till 

förslag om nytt administreringssystem för medlemskap och 

betalning, samt om ändrad medlemsavgift för att finansiera 

administrationen.  Johan Haglund och Stig Berndtsson fick i 

uppdrag att kalla distriktens delegater för 2011 till mötet, och 

Stig Berndtsson fick i uppdrag att i samarbete med Johan 

Haglund, Bengt-Ove Bergquist och Mats Larsson att 

sammanställa motion i ärendet. 

11-§117 Kommittéer 

Föredragande: Stig Berndtsson 

 

a) RUK 

a1) Sammankallande. 

 

 

a2) Rapport RAS-symposiet. 

 

 

b) AK – Svensk lapphund 

b1) Rapport från mötet med 

SKK/SLU. Bilaga 3. 

 

b2) Resebidrag uppfödarmöte. 

 

 

 

 

c) AK – Finsk lapphund 

c1) Rapport RAS-symposiet. 

 

d) AK - Lapsk Vallhund 

d1) Rapport RAS-symposiet. 

 

 

 

 

a1) Stig Berndtsson fungerar tills vidare som sammankallande 

i RUK. 

 

a2) Rapport från RAS-symposiet har inkommit och lades till 

handlingarna. 

 

 

b1) Centralstyrelsen tog del av SKK:s rapport från mötet. 

 

 

b2) Centralstyrelsen beslöt att bevilja anslag till resebidrag för 

registrerade uppfödare av Svensk lapphund och som är 

medlemmar i SLK för deltagande i uppfödarmöte i Stockholm 

10 december. 

 

 

c1) Centralstyrelsen tog del av rapporten. 

 

 

d1) Centralstyrelse tog del av rapporten. 
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e) Tävlingskommitté (TK) 

e1) Resultatredovisning på SLK-

webben. 

 

e2) Agility regler Lapphunds-

SM. 

 

 

 

 

f)  Utställningskommitté 

f1) Inmatning utställningsresultat 

på webben. 

 

f2) Uppdatering regler tävlingar 

enl. NKU. 

 

 

 

f3) VP-utställningar 2012. 

 

 

f4) Länsklubbarnas utställningar 

2014. Bilaga 4. 

 

 

g) PR-kommitté 

g1) Arbetsbeskrivning. 

 

g2) Förslag till monter. Bilaga 4 

och 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g3) Banner Svensk lapphund. 

 

 

 

 

 

g4) Förslag till uppdrag till PR. 

Bilaga 6. 

 

 

 

 

 

e1) Arbetet fortskrider. 

 

 

e2) Centralstyrelsen beslöt att bifalla TK:s förslag till 

regelrevidering angående höjden på däcket. Johan Haglund 

fick i uppdrag att skriva motion tillsammans med TK att 

beslutas på Extra RS 10 december. 

 

 

 

f1) Arbetet fortskrider. 

 

 

f2) Bengt-Ove Bergquist har uppdaterat reglerna. För FCI-

tävlingar krävs ytterligare revidering, vilket kommer som 

motion till RS 2012. Bengt-Ove Bergquist fick i uppdrag att 

utarbeta motion i ärendet. 

 

f3) Bengt-Ove Bergquist har kontaktat distrikten för att få in 

uppgifterna så att dessa kan publiceras så snart som möjligt. 

 

f4) Distrikten ska svara Bengt-Ove Bergquist senast siste 

november vilka utställningar som ska ansökas om för 2014. 

Samtidigt inhämtas uppgifter om VP-utställningar 2013. 

 

 

g1) Arbetet fortsätter. 

 

g2) PR-kommitténs förslag till ny monter bifölls. Mats 

Larsson fick i uppdrag att om möjligt hämta de delar av gamla 

montern som kan återanvändas. Oanvändbart material får 

kasseras. PR-kommittén fick i uppdrag att fortsätta utreda 

transport och förvaring av montern. Distrikt bör kunna låna 

hela eller delar av montern för lokala arrangemang. 

 

Förutsatt att vi kan bemanna montern alla 4 dagarna vid 

MyDog 2012 gav Centralstyrelsen klartecken till deltagande 

och beslöt att bifalla yrkandet om 400:- för monterplatsen. 

 

g3) På förslag av PR-kommittén beslöt Centralstyrelsen att 

idén med banner om Svensk lapphund testas på vovve.net. 

Det betonades att mätning av effekten är viktig för eventuell 

fortsättning. Bengt-Ove Bergquist fick i uppdrag att samråda 

med PR-kommittén i ärendet. 

 

g4) Centralstyrelsen beslöt att ge PR-kommittén uppdragen 

enligt bilagan. 
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h) Ungdomskommitté (UK) 

h1) Vad gör andra klubbar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Webbkommitté 

i1) Moderator till Forum. 

 

 

i2) Forum icke medlemmar. 

 

 

j) Redaktion 

j1)  

 

h1) Linda Gustafsson och Ingela Carlén har undersökt vad 

andra klubbar gör med magert resultat. SHU har dock givit 

vissa tips om hur man kan engagera ungdomar. 

Parallellt med detta arbete har det framkommit att det finns 

intresserade ungdomar inom klubben, och Centralstyrelsen 

beslöt att utse Pernilla Magnusson till sammankallande i UK. 

Linda Gustafsson utsågs till kontaktperson från CS. Linda och 

Ingela Carlén fortsätter att stödja återupprättandet av UK. 

 

 

i1) Lars Ähdel har hittat person som fungerar som moderator. 

Centralstyrelsen förklarade sig vara tillfreds med lösningen. 

 

i2) Centralstyrelsen beslöt att Forum ska öppnas för icke-

medlemmar. Registrering krävs för att göra inlägg. 

 

 

j1) Lapphunden nr. 3 kommer förhoppningsvis ut i oktober 

enligt plan. 

 

 

11-§118 

 

Inkomna skrivelser 

Föredragande: Johan Haglund 

 

a) Information från 

Kroppsvallarna. Bilaga 8. 

 

b) Disciplinärenden. 

 

 

 

 

a) Informationen har tillställts AK-na för kännedom. 

 

 

b) Inget att rapportera. 

 

 

  11§-119 Övriga ärenden 

a) Gammalt material från 

Stråhles kennel. 

 

 

 

b) Momsfrågan EU. 

 

 

 

 

 

c) Sponsring Agria. 

 

a) Mats Larsson fick i uppdrag att titta på materialet för att 

bedöma om något är av intresse för publicering i 

Lapphunden och/eller att överlämnas till Kynologiska 

Akademin. 

 

b) Frågan om ideella föreningar ska tvingas redovisa moms 

eller inte diskuteras inom EU, där EU-parlamentet gått 

emot kommissionärens förslag till momsbeläggning av all 

verksamhet. Förhoppningsvis innebär detta att föreningar 

förblir befriade från momsredovisning. 

 

c) Ingela Carlén meddelade att Agria inte är intresserade av 

att teckna avtal om sponsring av föreningen, men att de 

kan tänka sig samarbete vid enskilda arrangemang, 

speciellt med inriktning mot hälsa. Ingela Carlén fick i 

uppdrag att göra ett utkast till information om klubben att 

användas vid fortsatta kontakter med Agria och andra 

tänkbara sponsorer. 
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11§-120 

 

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. 

11§-121 Nästa möte 

 

Nästa möte är måndag 21 november kl. 20.00. 

11-§122 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

Justeras    Justeras 

 

 

Stig Berndtsson   Ulrika Isaksson 

Ordförande     Ledamot 


