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 Svenska lapphundklubben - 

Centralstyrelsen 

Protokoll Styrelsemöte 
 

 

Johan Haglund 
Sekreterare 

 Tid:  Måndag den 27 juni 2011 kl. 20.00 

 

Plats: 

 

Telefonmöte 

 

 

 Närvarande ledamöter  

 Stig Berndtsson  

Bengt-Ove Bergquist  

Johan Haglund 

Ulrika Isaksson 

Inger Laitamaa 

Mats Larsson  

 

 

 Närvarande suppleanter 

Ingela Carlén 

Linda Gustafsson 

Päivi Rae 

Stefan Johansson fr. §077g 

 

 

 Anmält förhinder 

Linda Gustafsson 

 

 

 Föredragningslista  
 Ärende: Beslut eller annan åtgärd: 

  11-§070 Mötets öppnande 

 

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare 

välkomna och förklarade mötet öppnat. De 

gamla och nya ledamöterna och suppleanterna 

presenterade sig. Ordförande förklarade att 

suppleanterna har full yttranderätt vid mötena 

med deltar ej i beslut. 

 

11-§071 Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställdes.  

 

11-§072 Utse justerare till protokollet 

 

Bengt-Ove Bergquist utsågs att jämte ordförande 

justera protokollet.  

 

11-§073 Föregående mötesprotokoll  
Föredragande: Johan Haglund 

Bilaga 1. 

 

Protokollet lades till handlingarna med 

kommentaren att de delar av SLK-lagret som 

finns hos Mats Larsson ligger kvar där i 

avvaktan på ny PR-kommitté. 

 

11-§074 Beslutsuppföljning  

 

Centralstyrelsen beslöt att kontinuerligt följa upp 

tidigare beslut tills dessa är avslutade. 

 Moderator till Forum. 

 Mötesdatum samt skrivelse från AK SLH 

inför mötet med SKK/SLU. 

 Medlemshantering – registerhantering och 

betalning. 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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 Mall för tävlingsresultat på SLK:s hemsida. 

 

11-§075 Ordförande informerar 

 
 RUK möte har nyligen hållits (se nedan). 

11-§076 

 

 

Ekonomi 

Föredragande: Mats Larsson 

 

a) Saldon 22 juni 2011.  

 

 

 

 

 

b) Ekonomirapport.  

 

 

 

c) Medlemshantering och betalningsrutiner. 

 

 

 

a)  

Kassa: 0 kr 

Plusgiro: 122.869 kr 

Placeringskonto: 87.216 kr 

VP-konto:12.455  kr 

 

b) Ny budget för 2011 kommer med justering av 

post för intäkter från RAS-symposiet där avgift 

för deltagande ej kommer att tas ut, allt enligt 

beslut på RS 2011. 

 

c) Mats Larsson försätter arbetet med att hitta 

nytt system för att hantera dessa frågor. 

 

11-§077 Kommittéer 

Föredragande: Stig Berndtsson 

 

a) Kommittéernas sammansättning och 

arbetsbeskrivningar 

 

 

 

 

 

 

b) RUK 

b1) RAS-symposiet. 

 

 

 

 

 

c) AK – Svensk lapphund 

c1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) CS beslutade att årligen revidera 

kommittéernas arbetsbeskrivningar. Johan 

Haglund fick i uppdrag att till sammans med TK 

ta fram arbetsbeskrivning för TK. För PR-

kommittén behövs ny arbetsbeskrivning för att 

även beskriva det utökande mandat för 

kommittén som beslutades om på RS 2011. 

 

 

b1) Planeringen för symposiet 7 augusti 

fortskrider enligt plan. Möte med 

föredragshållaren Ann-Cathrine Edoff hålls 

inom kort. 

PRCD-test anordnas i samband med symposiet. 

 

 

c1) Nordiskt AK-möte måste skjutas på 

framtiden eftersom de norska och finska AK-

medlemmarna inte kan närvara i Örebro. RAS-

arbetet har stannat av eftersom vi inte lyckas få 

relevant information från försäkringsbolagen. 

Efter kontakt med SKK/AK ska vi istället prova 

med att skicka ut hälsoenkäter till uppfödare och 

sedan följa upp med personlig kontakt. Möte 

med SKK/AK angående avelsstrategier för rasen 

är uppskjutet till 5 september. Rasstandarden är 

på gång, är godkänd av SLK och SKK, vi väntar 

på godkännande från FCI. 
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d) AK – Finsk lapphund 

d1)  

 

 

 

 

 

 

 

e) AK - Lapsk Vallhund 

e1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e2) MH i Danmark. 

 

 

 

 

f) Tävlingskommitté (TK) 

f1) Resultatredovisning på SLK-webben. 

 

 

 

 

 

g)  Utställningskommitté 

g1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

h) PR-kommitté 

h1)  

 

 

 

 

i) Ungdomskommitté (UK) 

i1) 

 

 

d1) Rasmötet i Gränna pratade vi vårt 

rassymposium. Men även om RAS-revideringen 

som vi tänker ta upp mer om på rassymposiet. 

En huvudpunkt var ”Rasansvar”, vi frågade 

deltagarna om vad de anser om hälsa, mentalitet 

och typ. Det en del skulle vilja veta mer om är 

allt kring sina hundars linjer. 

 

 

e1) Vi måste bli fler i AK lapsk, vi har kontaktat 

en medlem som vi hoppas vi ska få med. På 

rasmötet i Gränna pratades en hel del om 

vallanlagstest och hur det isåfall kan utformas. 

Det har varit oklarheter vilka SKK-regler som 

gäller kring inmönstring av hundar. En ny hane 

är godkänd av två domare på utställning. Texten 

på lapsk vallhund på ”Köpa hund-sidan” på 

SKKs sida, stämmer inte med vad lapsk har 

skickat in. RAS-arbetet ska snart påbörjas. 

 

e2) Kontaktpersonen i Danmark ber om stöd från 

Finska Lapphundklubben (i Finland har man 

dock ej MH) och därefter ta CS ställning till hur 

vi ska stödja Danmark. 

 

 

f1) Pia Zetterström fortsätter som 

sammankallande och Tina Larsson ingår i 

kommittén ev. tillsammans med ytterligare 

person. Pia fortsätter arbetet med mallen för 

resultatredovisning. 

 

 

g1) Bengt-Ove Bergquist rapporterade att 

redovisningen av utställningsresultat på SLK-

webben bör förenklas. Månatlig uppdatering av 

ställningarna i klubbens tävlingar eftersträvas. 

Rättelse av resultaten i tävlingen Lapphunds-

ringens VP införs i nästa nummer av 

Lapphunden. 

 

 

h1). Ny sammankallande i kommittén behövs. 

Anna Ziegler och Satu Järlbrink ingår i 

kommittén. 

Ny arbetsbeskrivning kommer att tas fram. 

 

 

i1) Vilande. 
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j) Webbkommitté 

j1) Moderator till Forum. 

 

 

 

 

 

k) Redaktion 

k1)  

 

 

j1) Stefan Johansson fick i uppdrag att diskutera 

behovet vidare med webbmaster. Johan Haglund 

fick i uppdrag att uppdatera styrelsen och 

kontaktpersoner på SLK-webben. 

Flera medlemmar har problem att skriva i 

Forum. Problemet är under utredning. 

 

k1) Korrekturläsning av Lapphunden 2 är på 

gång, och tid för tryckning beställd vecka 27. 

 

11-§078 

 

Inkomna skrivelser 

Föredragande: Johan Haglund 

 

a) Protokoll SKK-CS 2/2011 

Bilaga 2. 

 

 

 

 

b) Föredragningslista SKK-CS 15/6.  

Bilaga 3. 

 

c)  Reviderad standard för 

Svensk  lapphund. Bilaga 4. 

 

 

 

 

 

d) Skrivelse ang. domare från UK.  

Bilaga 5. 

 

e) Lathund och adresslista för enkäter.  

Bilaga 6. 

 

f) Information och artikel avseende DNA-

tester. Bilaga 7. 

 

 

g) Avel med anlagsbärare för merlefärg. 

Bilaga 8. 

 

h) Hundrastexter på Köpahund.se. Bilaga 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Centralstyrelsen noterade speciellt att SKK-

AK har fokus på möjligheten att bedriva 

målinriktad och hållbar avel av Svensk 

lapphund. Möte mellan AK-SLH och SKK-

AK/SLU i ärendet äger rum 5 september. 

 

b) Centralstyrelsen tog del av 

föredragningslistan. 

 

c) Centralstyrelsen tog del av skrivelsen som 

innebär att, i avvaktan på att FCI godkänner den 

engelska översättningen av den av SKK 

godkända revideringen, den nya standarden ska 

tillämpas av svenska och skandinaviska domare 

vid utställningar i Sverige. 

 

d) Centralstyrelsen tog del av skrivelsen, som 

inte berör specialklubbarnas utställningar. 

 

e) Centralstyrelsen tog del av informationen som 

tillställts AK-na. 

 

f) Centralstyrelsen tog del av informationen. 

Artikeln har sänts till Lapphunden för 

publicering i kommande nummer. 

 

g) Centralstyrelsen tog del av informationen som 

inte berör lapphundsraserna. 

 

h) Sammankallande i AK-na får 

inloggningsuppgifterna från SKK så att texterna 

för våra raser kan kontrolleras och vid behov 

revideras (uppmärksammat för Lapsk vallhund). 

AK-na uppmanas av CS att titta på fotografierna 

på respektive ras så att de avspeglar det 

rastypiska hos hundarna. 
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f) Ansökan om lydnadsprov 2012. Bilaga 10. 

 

 

 

g) Disciplinärenden. 

 

f)  Distrikten har tagit del av informationen och 

inkommer med svar till sekreteraren senast 11 

augusti. 

 

g) Centralstyrelsen tog del av informationen. 

11§-079 Uppföljning RS 2011 

a) Val och beslut på RS. 

 

 

 

 

b) Kontaktpersoner CS. 

 

 

a) Namn på nya styrelsemedlemmarna 

publiceras på SLK-webben snarast. Johan 

Haglund fick i uppdrag att informera om de av 

RS antagna motionerna på SLK-webben. 

 

b) Följande kontaktpersoner från CS samt övriga 

funktionärer togs beslut om på Konstituerande 

möte 4/6 samt vid dagens CS-möte: 

 

Utbildningsansvarig CS: Inger Laitamaa 

Utställningsansvarig CS: Bengt-Ove Bergquist 

Rasutvecklingskommittén CS: Stig Bendtsson 

Tävlingskommittén CS: Johan Haglund 

PR-kommittén CS: Bordlades till nästa möte 

Ungdomskommittén CS: Bordlades till nästa 

möte 

Redaktionskommittén Lapphunden CS: Stig 

Berndtsson 

Webbkommittén CS: Stefan Johansson 

Omplaceringsombud/Valpförmedlare Finsk 

Lapphund: Inger Laitamaa 

Omplaceringsombud/Valpförmedlare Lapsk 

vallhund: Pia Zetterström 

Omplaceringsombud/Valpförmedlare Finsk 

Lapphund: Inger Laitamaa 

 

Namn och kontaktuppgifter till dessa personer 

samt till övriga personer och funktionärer inom 

SLK publiceras snarast på SLK-webben. 

 

Till kontaktperson CS för RS 2012 utsågs Ulrika 

Isaksson. 

 

  11§-080 Övriga ärenden 

a)  

 

 

 

a) Inga övriga ärenden. 

11§-081 

 

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§-082 Nästa möte 

 

Nästa möte är måndag 22 augusti kl. 20.00 

11-§083 Mötet avslutas 

 

Ordförande tackade för visat intresse och 

avslutade mötet. 
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Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

Justeras    Justeras 

 

 

Stig Berndtsson   Bengt-Ove Bergquist 

Ordförande     Vice ordförande 


