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 Svenska lapphundklubben - 

Centralstyrelsen 

Protokoll Styrelsemöte 
 

 

Johan Haglund 
Sekreterare 

 Tid:  Måndag den 22 augusti 2011 kl. 20.00 

 

Plats: 

 

Telefonmöte 

 

 Närvarande ledamöter  

 Stig Berndtsson  

Bengt-Ove Bergquist  

Johan Haglund 

Inger Laitamaa 

Mats Larsson t.o.m. §092 d 

 

 

 Närvarande suppleanter 

Ingela Carlén 

Linda Gustafsson fr.o.m. §091 g 

Päivi Rae fr.o.m. §091 g 

 

 

 Anmält förhinder 

Ulrika Isaksson 

Stefan Johansson 

 

 

 Föredragningslista  
 Ärende: Beslut eller annan åtgärd: 

  11-§084 Mötets öppnande 

 

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare 

välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

11-§085 Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställdes.  

 

11-§086 Utse justerare till protokollet 

 

Inger Laitamaa utsågs att jämte ordförande 

justera protokollet.  

 

11-§087 Föregående mötesprotokoll  
Föredragande: Johan Haglund 

Bilaga 1. 

 

Protokollet lades till handlingarna. 

 

11-§088 Beslutsuppföljning  

 

Centralstyrelsen beslöt att kontinuerligt följa upp 

tidigare beslut tills dessa är avslutade. 

 Moderator till Forum. 

 Skrivelse från AK SLH inför mötet med 

SKK/SLU. 

 Medlemshantering – registerhantering och 

betalning. 

 Mall för tävlingsresultat på SLK:s hemsida. 

 Arbetsbeskrivning TK samt PR. 

 

11-§089 Ordförande informerar 

 
 Brevet till EU-kommissionären angående 

fortsatt momsbefrielse för ideella föreningar 

skickat. 
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11-§090 

 

 

Ekonomi 

Föredragande: Mats Larsson 

 

a) Saldon.  

 

 

 

 

 

b) Ekonomirapport.  

 

 

c) Administration av medlemsregister. 

Bilagor 2 och 3. 

 

 

 

 

a)  

Kassa: 0 kr 

Plusgiro: 126 872 kr 

Placeringskonto: 87 217 kr 

VP-konto: 39 005 kr 

 

b) Medlen på plusgirokontot kommer att 

placeras på konto med ränta. 

 

c) Mats Larsson har på uppdrag av CS tagit fram 

offert från SKK för användande av deras 

medlemshanteringssystem. Avsikten med 

förslaget är att införa ett för medlemmarna och 

klubben mer lätthanterligt system än dagens. 

Finansieringen av förslaget diskuterades, och en 

höjning av medlemsavgiften med 30 kronor per 

helbetalande medlem ser ut att behövas. CS 

tillstyrkte förslaget på detta stadium; en höjning 

av medlemsavgiften måste antas av 

Riksstämmans delegater. 

Mats Larsson fick i uppdrag att vidare utreda 

kopplingen till SLK:s medlems- och 

hundägarregister med webbmaster. 

 

11-§091 Kommittéer 

Föredragande: Stig Berndtsson 

 

a) RUK 

a1) Sammansättning. 

 

 

 

a2) RAS-symposiet. 

 

 

b) AK – Svensk lapphund 

b1) Sammankallande i AK. 

 

 

c) AK – Finsk lapphund 

c1) Sammansättning. 

 

 

d) AK - Lapsk Vallhund 

d1)  

 

e) Tävlingskommitté (TK) 

e1) Resultatredovisning på SLK-webben. 

 

 

 

 

 

a1) Catrin Renlund deltar t.v. inte i RUK-arbetet. 

I RUK ingår CS-ordförande samt 

sammankallande i respektive AK (se nedan). 

 

a2) Rapport från RAS-symposiet förväntas till 

nästa CS-möte. 

 

 

b1) Till t.f. sammankallande under Catrin 

Renlunds frånvaro utsågs Marie Sörensson. 

 

 

c1) Till ny sammankallande  utsågs Görel 

Idergard. Pia Juhlin kvarstår som medlem i AK. 

 

 

d1) Inget att rapportera. 

 

 

e1) TK arbetar vidare med förslag till mall som 

diskuteras med webbmaster. 
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e2) Regler agility Lapphunds-SM. 

 

 

 

 

e3) Officiella lydnadsprov 2012. 

 

 

f)  Utställningskommitté 

f1)  

 

 

 

 

 

 

g) PR-kommitté 

g1) Sammankallande. 

 

 

 

g2) SLK-shoppen. 

 

 

 

h) Ungdomskommitté (UK) 

h1) 

 

i) Webbkommitté 

i1) Moderator till Forum. 

 

i2) Forum icke medlemmar. 

 

 

 

 

 

 

i3) Valpannonser. 

 

 

j) Redaktion 

j1)  

 

 

e2) TK har inkommit med förslag till revidering 

av reglerna avseende höjden på däcks-hindret. 

Johan Haglund fick i uppdrag att inhämta 

synpunkter på förslaget till nästa möte. 

 

e3) Endast ÖN har inkommit med ansökan om 

officiellt lydnadsprov 2012. 

 

 

f1) Arbetet med förenkling av inmatningen på 

SLK-webben av utställningsresultaten pågår. 

Bengt-Ove Bergquist fick i uppdrag att 

tillsammans med Ingegerd Sörensson uppdatera 

statuterna för SLK:s tävlingar så att dessa 

harmoniserar med de nya NKU-reglerna. 

 

 

g1) Bengt-Ove Bergquist fick i uppdrag att 

diskutera posten som sammankallande i PR med 

medlemmarna i kommittén. 

 

g2) Mats Larsson meddelande att SLK-shoppen 

åter är i gång. Frågan om var lagret resp. 

montern ska förvaras diskuteras med PR. 

 

 

h1) Vilande. 

 

 

i1) Inget att rapportera. 

 

i2) CS enades om att diskutera följande förslag 

med webbmaster: medlem som öppnar tråd i 

Forum kan välja om icke-medlem kan få skriva 

kommentar. Registrering krävs för att få delta. 

Moderator-funktionen måste vara i kraft innan 

detta kan tillåtas. Beslut på nästa möte. 

 

i3) E-post påminnelse till annonsör kommer att 

skickas när annons är på väg att gå ut. 

 

 

j1) Inget att rapportera. 

 

 

11-§092 

 

Inkomna skrivelser 

Föredragande: Johan Haglund 

 

a) Protokoll SKK-CS 3/2011 

Bilaga 4. 

 

 

 

 

a) Centralstyrelsen tog del av informationen. 
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b) Föredragningslista SKK-CS 10/8.  

Bilaga 5. 

 

c)  Ringsekreterare. Bilaga 6. 

 

 

 

d) Ålder för SE UCH. Bilaga 7. 

 

 

 

e) Nya dopingföreskrifter.  

Bilaga 8. 

 

 

 

f) Förslag samarbete ZooParadizo. Bilaga 9. 

 

 

 

g) Disciplinärenden. 

 

 

b) Centralstyrelsen tog del av informationen. 

 

 

c) Centralstyrelsen tog del av informationen att 

endast ringsekreterare som är godkända av SKK 

får tjänstgöra vid svenska utställningar. 

 

d) Centralstyrelsen tog del av informationen att 

minst ett av certifikaten ska ha utdelats efter den 

dag hunden fyllt 24 månader. 

 

e) Centralstyrelsen tog del av informationen att 

hund som går på medicinsk behandling behöver 

dispens både från Jordbruksverket och SKK (se 

även SJVFS 2011:24, Saknr L 17). 

 

f) Centralstyrelsen beslöt att avslå förslaget till 

samarbete då det inte ansågs gagna klubbens 

verksamhet. 

 

g) Inga ärenden förelåg. 

  11§-093 Övriga ärenden 

 

Inga övriga frågor förelåg. 

11§-094 

 

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§-095 Nästa möte 

 

Nästa möte är måndag 19 september kl. 20.00. 

11-§096 Mötet avslutas 

 

 

Ordförande tackade för visat intresse och 

avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

Justeras    Justeras 

 

 

Stig Berndtsson   Inger Laitamaa 

Ordförande     Ledamot 


