
 

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

Johan Haglund    Sidan 1(5) 

  

 Svenska lapphundklubben - 

Centralstyrelsen 

Protokoll Styrelsemöte 
 

 

Johan Haglund 
Sekreterare 

 Tid:  Måndag den 16 januari 2012 kl. 20.00 

 

Plats: 

 

Telefonmöte 

 

 

 Kallade ledamöter  

 Stig Berndtsson  

Bengt-Ove Bergquist  

Johan Haglund 

Mats Larsson  

 

 

 Kallade suppleanter 

Ingela Carlén 

Stefan Johansson 

 

Anmält förhinder 

 

 Ulrika Isaksson 

Inger Laitamaa 

Linda Gustafsson 

Päivi Rae 

 

 

 Föredragningslista  
 Ärende: Beslut eller annan åtgärd: 

  12-§001 Mötets öppnande 

 

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 

 

12-§002 Fastställande av 

föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställdes.  

 

12-§003 Utse justerare till protokollet 

 

Stefan Johansson utsågs att jämte ordförande justera 

protokollet.  

 

12-§004 Föregående mötesprotokoll  
Föredragande: Johan Haglund 

Bilaga 1. 

 

Protokollet lades till handlingarna. 

 

12-§005 Beslutsuppföljning  

 

Centralstyrelsen beslöt att kontinuerligt följa upp tidigare 

beslut tills dessa är avslutade. 

 Mall för tävlingsresultat på SLK:s hemsida. 

 Arbetsbeskrivning PR. 

 Regler däcket agility Lapphunds-SM. 

 Inmatning utställningsresultat på webben samt uppdatering 

regler tävlingar enl. FCI. 

 FORUM för icke medlemmar 

 Möte nordiska lapphundklubbarna. 
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12-§006 Ordförande informerar 

 
 Möte nordiska lapphundklubbarna. Bilaga 2. 

Se §008a. 

 

12-§007 

 

 

Ekonomi 

Föredragande: Mats Larsson 

 

a) Saldon.  

 

 

 

 

 

b) Ekonomirapport.  

 

 

 

 

c) Administration av 

medlemsregister. 

  

 

 

 

d) Medlemsantal 20111231. 

 

 

 

 

 

a)  

Kassa: 0 kr 

Plusgiro: 127.761 kr 

Placeringskonto:45.698 kr 

VP-konto:87.216  kr 

 

b) Bokslutet för verksamhetsåret 2011 är på gång. Kommittéer 

och liknande ska inkomma med sina budgetförslag senast 15 

februari. Budgetmöte i CS hålls 18 februari. 

 

 

c) Ingegerd Sörensson hanterar medlemsregisteringen fr.o.m. 

början av 2012 medlem@slk.nu. Mats Larsson har 

kassor@slk.nu. Påminnelse om att medlemskap är på väg att 

gå ut ska gå ut i början av sista månaden på medlemskapet. 

Ytterligare 1 månad läggs till innan medlemskap försvinner. 

 

d) Mats Larsson fick i uppdrag att tillsammans med 

webbmaster kontrollera medlemsantalet vid årsskiftet. 

   

12-§008 Kommittéer 

Föredragande: Stig Berndtsson 

 

a) RUK 

a1) Möte nordiska 

lapphundklubbarna samt AK 

 

 

b) AK – Svensk lapphund 

b1) Standardbeskrivning Svensk 

lapphund. 

 

 

b2) Rapport från mötet med 

uppfödarna. 

 

 

 

 

b3) Skrivelse från Malin 

Widlund ang. PR, avel och 

information kring Svensk 

lapphund. Bilaga 4. 

 

 

 

 

 

 

a1) Möte med styrelserna för de nordiska lapphundklubbarna 

samt AK planeras i samband med Riksstämman 19 maj i 

Timrå. 

 

 

b1) Bengt-Ove Bergquist och Mats Larsson fick i uppdrag att 

tillsammans med AK SLH se över standardbeskrivningen 

byggd på den nya RAS-standarden. 

 

b2) Rapporten från uppfödarmötet i Stockholm 10 december 

2011 finns på SLK:s hemsida 

http://www.slk.nu/userfiles/14/14_20111210_1326731258.pdf. 

Mats Larsson fick i uppdrag att tillsammans med AK SLH 

göra informationen mer synlig. 

 

b3) Bengt-Ove Bergquist fick i uppdrag att samordna svaren 

på frågeställningarna i skrivelsen, och att förankra svaret hos 

CS. 

 

 

 

mailto:medlem@slk.nu
mailto:kassor@slk.nu
http://www.slk.nu/userfiles/14/14_20111210_1326731258.pdf
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b4) Skrivelse från Karin 

Sundström ang. avel. Bilaga 5. 

 

 

 

c) AK – Finsk lapphund 

c1)  

 

 

d) AK - Lapsk Vallhund 

d1)  

 

 

e) Tävlingskommitté (TK) 

e1) Resultatredovisning på SLK-

webben. 

 

e2) Agility regler Lapphunds-

SM. 

 

 

e3) Rallylydnad regler samt 

BARGI. 

 

 

f)  Utställningskommitté 

f1) Inmatning 

utställningsresultat på webben. 

 

 

f2) Uppdatering regler tävlingar 

enl. FCI. 

 

f3) Ansökan SLK-utställningar 

2014. 

 

 

g) PR-kommitté 

g1) Arbetsbeskrivning. 

 

 

g2) Respons på förslag till 

uppdrag till PR.  

 

 

 

h) Ungdomskommitté (UK) 

h1)  

 

 

 

 

b4) Johan Haglund fick i uppdrag att besvara skrivelsen och 

hänvisa till minnesanteckningarna från mötet med uppfödarna 

10 december 2011. 

 

 

 

c1) AK FLH har haft två möten och jobbar med att få till 

revideringen av RAS. 

 

 

d1) Ytterligare person eventuellt på väg att knytas till AK 

LVH. 

 

 

e1) Arbetet fortskrider. 

 

 

e2) Johan Haglund fick i uppdrag att genomföra en elektronisk 

omröstning bland delegaterna till RS 2011 för att få reglerna 

reviderade till Lapphunds-SM 2012. 

 

e3) Johan Haglund fick i uppdrag att diskutera eventuell 

motion till RS 2012 med TK om hur Rallylydnad ska kunna 

ingå i BARGI fr.o.m. 2012. 

 

 

f1) Arbetet fortskrider, och tills vidare hanteras resultaten på 

traditionellt vis av Ingegerd Sörensson. 

 

 

f2) Uppdateringarna klara att publiceras på SLK:s webb. 

 

 

f3) Ansökningarna skickade till SKK för beslut om 

godkännande av utställningsdatumen. 

 

 

 

g1) Verksamhetsplan för PR inkommit till Bengt-Ove 

Bergquist, som följer upp angående Arbetsbeskrivningen.  

 

g2) Bengt-Ove Bergquist fick i uppdrag att följa upp ärendet, 

samt att diskutera med PR vad rasklubbarna för de svenska 

hundraserna kan göra tillsammans med SKK för att 

marknadsföra raserna. 

 

 

h1) Stefan Johansson fick i uppdrag att utreda hur UK-

medlemmarnas inloggningskonton ska hanteras. 
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i) Webbkommitté 

i1) Bokningskalender 

telefonmöten. 

 

i2) Forum icke medlemmar. 

 

 

 

 

i3) Valpannonser. Bilaga 6. 

 

 

 

 

 

j) Redaktion 

j1) Lapphunden 3-4 2011. 

 

 

 

 

 

 

j2) Ny redaktör. 

 

 

 

J3) Lapphunden 1 2012. 

 

 

i1) Kalender på SLK:s webbsida för bokning av telefonmöten 

är på gång. 

 

i2) FORUM ska fortsatt vara öppet för icke medlemmar 

förutsatt att de loggar in som gäster. 

Centralstyrelsen beslöt att ett diskussionsforum öppet endast 

för uppfödare ska lanseras på SLK:s hemsida. 

 

i3) Mats Larsson fick i uppdrag att besvara påpekandet om 

valpannonser, samt att kontakta uppfödare med valpannonser 

med ”konstiga” datum för att ta bort dessa annonser. CS ser 

inte dessa fåtal annonser som ett stort problem utan snarare 

som missförstånd. 

 

 

j1) Lapphunden 3-4 2011 är nu under tryckning. I den mån 

tidningen inte når medlemmarna i distrikten senast 3 veckor 

innan årsmöte kan distrikten vid behov skicka skriftlig 

information till medlemmarna på CS bekostnad. Detta förutsatt 

att annons om årsmöte är inlämnad till redaktionen för tryck i 

det aktuella numret. 

 

j2) Till ny redaktör för Lapphunden fr.o.m. nr. 1 2012 utsågs 

Ida Törneberg. In Design-programmet överlämnat till nya 

redaktören. Redaktionsmedlemmar från distrikten efterfrågas.  

 

j3) Lapphunden 1 2012 beräknas komma i april. 

 

 

12-§009 

 

Inkomna skrivelser 

Föredragande: Johan Haglund 

 

a) Protokoll Kennelfullmäktige. 

Bilaga 7. 

 

b) Nytt i Föreningskommittén 

FK.  Bilaga 8. 

 

c) Nya Utställnings- och 

championatregler. Bilaga 9. 

 

d) SBK Tävlingsprogram.  

Bilaga 10. 

 

e) Disciplinärenden. 

 

f) Protokoll SKK-CS 6/11. 

 

g) Skrivelse om 

medlemskapshantering samt 

kennelannons. 

 

 

 

a) Centralstyrelsen tog del av informationen. 

 

 

b) Centralstyrelsen tog del av informationen. 

 

 

c) Centralstyrelsen tog del av informationen som tillställs 

distrikten. 

 

d) Information om SBK:S tävlingsprogram och 

ansökningsrutiner tillställs distrikten. 

 

e) Inget att rapportera. 

 

f) Centralstyrelsen tog del av informationen. 

 

g) Stig Berndtsson fick i uppdrag att besvara skrivelsen. 

 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  

________________________________________________________________________________ 

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

Johan Haglund    Sidan 5(5) 

  

 

  12§-010 Övriga ärenden 

 

Inga övriga ärenden förelåg. 

12§-011 

 

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. 

12§-012 Nästa möte 

 

Nästa möte hålls i Stockholm 18 februari kl. 13.00 i samband 

med budgetmöte. Ledamöter kallas, och suppleanter kallas i 

mån av behov efter principen om geografisk närhet. 

 

12-§013 Mötet avslutas 

 

 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

Justeras    Justeras 

 

 

Stig Berndtsson   Stefan Johansson 

Ordförande     Suppleant 


