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 Svenska lapphundklubben - 

Centralstyrelsen 

Protokoll Styrelsemöte 
 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 Tid:  Måndag den19 september 2011 kl. 20.00 

 

Plats: 

 

Telefonmöte 

 

 

 Närvarande ledamöter  

 Stig Berndtsson  

Bengt-Ove Bergquist  

Johan Haglund 

 

 

 Närvarande suppleanter 

Ingela Carlén 

Linda Gustafsson 

Päivi Rae fr.o.m. §104b 

 

Övriga närvarande 

Anna Ziegler §104g 

Satu Järlbrink §104g 

 

Anmält förhinder 

Ulrika Isaksson 

Inger Laitamaa 

Mats Larsson  

Stefan Johansson 

 

 

   

 Föredragningslista  
 Ärende: Beslut eller annan åtgärd: 

  11-§097 Mötets öppnande 

 

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 

 

11-§098 Fastställande av 

föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställdes.  

 

11-§099 Utse justerare till protokollet 

 

Ingela Carlén utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  

 

11-§100 Föregående mötesprotokoll  
Föredragande: Johan Haglund 

Bilaga 1. 

 

Protokollet lades till handlingarna. 

 

11-§101 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. 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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 Inmatning utställningsresultat på webben samt 

uppdatering regler tävlingar enl. NKU-reglerna. 

 FORUM för icke medlemmar. 

 

11-§102 Ordförande informerar 

 

 

 

 Ordförande påtalade att det är svårt att få in rapporter från 

kommittéerna till CS-mötena. Johan Haglund fick i 

uppdrag att anmoda kommittéerna att rapportera i tid. 

11-§103 

 

 

Ekonomi 

Föredragande: Mats Larsson 

 

a) Saldon.  

 

 

 

 

 

b) Ekonomirapport.  

 

c) Administration av 

medlemsregister. 

 

 

 

 

 

a)  

Kassa: 0 kr 

Plusgiro:121.957 kr 

Placeringskonto: 39.605 kr 

VP-konto: 87.216  kr 

 

b) Förelåg ej. 

 

c) Bordlades till nästa möte. 

11-§104 Kommittéer 

Föredragande: Stig Berndtsson 

 

a) RUK 

a1)  

 

a2) Rapport RAS-symposiet. 

 

 

b) AK – Svensk lapphund 

b1) RAS-symposiet. 

 

 

 

 

 

b2) Mötet med SKK/SLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a1) Inget att rapportera. 

 

a2) Bordlades till nästa möte. Johan Haglund fick i uppdrag 

att påminna RUK om att rapport efterfrågas till nästa möte. 

 

 

b1) På Ras-symposiet i Ånnaboda diskuterade en liten tapper 

skara på 10 personer Svensk lapphund mest om saker från 

föreläsningen som t.ex. vad som är ett rastypiskt beteende för 

en Svensk lapphund. 
 

b2) ”SKK ska kolla möjligheten och juridik runt att spara 

sperma.  

De ska hjälpa oss med PR, dels framföra till SKK-CS att vi 

önskar mer reklam från deras sida men de skulle även ge oss 

tips om hur vi skulle göra inom klubben för att få ut mer PR.  

Vi ska anordna en uppfödarträff för att dra upp gemensamma 

riktlinjer för fortsatt avel för att bredda avelsbasen, detta 

tyckte SKK skulle ske så fort som möjligt. Vi har där skickat 

in en separat skrivelse om önskan om resebidrag för att få dit 

så många uppfödare som möjligt.  



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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c) AK – Finsk lapphund 

c1) RAS. 

 

 

 

c2) Hävande av avelsförbud. 

 

 

 

d) AK - Lapsk Vallhund 

d1)  

 

e) Tävlingskommitté 

e1) Resultatredovisning på SLK-

webben. 

 

e2) Agility regler Lapphunds-

SM. 

 

 

 

f)  Utställningskommitté  

f1) Inmatning utställningsresultat 

på webben. 

 

f2) Uppdatering regler tävlingar 

enl. NKU-reglerna. 

 

g) PR-kommitté 

g1) Arbetsbeskrivning. 

 

 

 

 

 

 

g2) Frågor från PR. Bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tyckte även att vi skulle börja diskutera detta med in 

korsning av annan ras för att tillföra lite nya gener.” 

Centralstyrelsen beslutade att så snabbt som möjligt ta 

ställning till ekonomiskt bidrag för deltagande i 

uppfödarmötet så snart formell förfrågan inkommit. 

 

c1) Uppdateringen av RAS måste slutföras. Stig Berndtsson 

fick i uppdrag att kontakta personen som lovat göra 

uppdateringen för att slutföra arbetet så snarast. 

 

c2) AK meddelar att ägare begärt hos SKK att avelsförbud för 

hund hävs. AK stödjer SKK:s uppfattning att inte häva 

avelsförbudet. 

 

 

d1) Inget att rapportera. 

 

 

e1) Arbetet fortsätter. 

 

 

e2) Centralstyrelsen beslöt att tillställa delegaterna för RS 

2011 förslaget att höja däck-hindret av säkerhetsskäl till 

Lapphunds-SM 2012, samt att lämna in motion om 

regeländring till RS 2012. 

 

 

f1) Arbetet fortsätter. 

 

 

f2) Bordlades till nästa möte.  

 

 

 

g1) Centralstyrelsen beslöt att utse Satu Järlbrink till 

sammankallande i kommittén. Anna Ziegler och Ida Lilja 

utsågs till medlemmar. Bengt-Ove Bergquist utsågs till 

kontaktperson från CS. 

Johan Haglund fick i uppdrag att tillställa PR hittillsvarande 

arbetsbeskrivning samt beslut av CS rörande PR. 

 

g2) PR fick i uppdrag att ta in offerter på roll-ups för ny 

monter. 

CS beslutade att bifalla PR:s begäran om ersättning för resa 

och boende för kommittén medlemmar för deltagande i 

HUND2011 i Stockholm. 

PR fick i uppdrag att vidare undersöka möjligheterna att delta 

med monter på MyDog i Göteborg i januari 2012. 

 

 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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h) Ungdomskommitté (UK) 

h1) 

 

 

 

 

 

i) Webbkommitté 

i1) Moderator till Forum. 

 

i2) Forum icke medlemmar. 

 

j) Redaktion 

j1)  

 

 

h1) Ingela Carlén och Linda Gustafsson fick i uppdrag att 

undersöka vad andra rasklubbar gör i form av 

ungdomsverksamhet, samt att kontakta Sveriges 

Hundungdom för tips om vad ras- och specialklubbar kan 

göra för att engagera ungdomar i klubbens verksamhet. 

 

 

i1) Bordlades till nästa möte. 

 

i2) Bordlades till nästa möte. 

 

 

j1) Inget att rapportera. 

 

 

11-§105 

 

Inkomna skrivelser 

Föredragande: Johan Haglund 

 

a) Ansökan ändring i 

utställningsprogrammet 2012 

samt ansökningar 2014.  

Bilaga 3. 

 

b) Ansökan officiella tävlingar 

2012 agility och rallylydnad. 

 

c) Disciplinärenden. 

 

 

 

 

a) Johan Haglund fick i uppdrag att sända informationen till 

distrikten. 

 

 

 

b) Informationen har tillställts distrikten. 

 

 

c) Inga. 

  11§-106 Övriga ärenden 

a) Förfrågan domare till MyDog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Inbjudan seminarium från 

Intresseföreningen Kropps-

vallarna. 

 

c) Skrivelse från norsk 

uppfödare ang. trakasserier. 

 

 

 

a) Bengt-Ove Bergquist fick i uppdrag att besvara förfrågan 

från Västra Kennelklubben om önskemål om domare till 

kommande utställningar. Centralstyrelsen beslöt att 

principen bör vara att i första hand ha svensk (ev. norsk) 

domare för Svensk lapphund, samt finsk domare för Finsk 

lapphund och Lapsk vallhund. SLK rekommenderar att 

domare som deltog i Domarkonferensen 2010 i första 

hand ska komma i fråga. 

 

b) Johan Haglund fick i uppdrag att tillställa AK:na 

inbjudan.  

 

 

c) Stig Berndtsson fick i uppdrag att besvara skrivelsen och 

därvid hänvisa till SKK:s juridiska avdelning. 

11§-107 

 

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. 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  

________________________________________________________________________________ 
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11§-108 Nästa möte 

 

Nästa möte är måndag 17 oktober kl. 20.00. 

11-§109 Mötet avslutas 

 

 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

Justeras    Justeras 

 

 

Stig Berndtsson   Ingela Carlén 

Ordförande     Suppleant 


