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Svenska lapphundklubben - 

Centralstyrelsen 

Protokoll Styrelsemöte 
 

 

Johan Haglund 
Sekreterare 

 Tid:  Måndag den 26 mars 2012 kl. 20.00 

 

Plats: 

 

Telefonmöte 

 

 Närvarande ledamöter  

 Stig Berndtsson  

Johan Haglund 

Inger Laitamaa  

Mats Larsson  

 

 

 Meddelat förhinder 

Bengt-Ove Bergquist  

Ingela Carlén 

Linda Gustafsson 

Ulrika Isaksson 

Stefan Johansson 

Päivi Rae 

 

 

   

 Föredragningslista  
 Ärende: Beslut eller annan åtgärd: 

  12-§027 Mötets öppnande 

 

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 

 

12-§028 Fastställande av 

föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av punkt §034 e5. 

 

12-§029 Utse justerare till protokollet 

 

Inger Laitamaa utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  

 

12-§030 Föregående mötesprotokoll  
Föredragande: Johan Haglund 

Bilaga 1. 

 

Protokollet lades till handlingarna. 

 

12-§031 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. 

 Uppdatering regler tävlingar enl. FCI. 

 FORUM för icke medlemmar. 

 Möte nordiska lapphundklubbarna. 

 Standardbeskrivning Svensk lapphund. 

 Medlemsinformation. 

 

12-§032 Ordförande informerar 

 
 Möte med representanter från de nordiska 

lapphundklubbarna planeras till 18-19 oktober i Finland. 

Förebredande möte hålls i samband med RS 2012. 
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12-§033 

 

 

Ekonomi 

Föredragande: Mats Larsson 

 

a) Saldon.  

 

 

 

 

 

b) Ekonomirapport.  

 

 

c) Budget 2012. 

 

 

 

d) Regler för 

kostnadsersättningar. 

 

 

 

 

 

a)  

Kassa: 0 kr 

Plusgiro: 144 935 kr 

Placeringskonto: 12 735 kr 

VP-konto: 122 043 kr 

 

b) Kostnader för tryckning och distribution av Lapphunden 1 

2012 kommer inom kort. 

 

c) Det budgetförslag som togs fram vid CS mötet 18 februari 

justeras med sänkt portokostnad för den hälsoenkäten som 

AK Svenska lapphund planerar. 

 

d) Mats Larsson fick i uppdrag att ta fram förslag till regler 

till nästa möte. 

12-§034 Kommittéer 

Föredragande: Stig Berndtsson 

 

a) RUK 

a1)  

 

b) AK – Svensk lapphund 

b1) Uppfödarmötet 21-22 april. 

 

b2) Tidsplan fortsatta aktiviteter 

avel. 

 

c) AK – Finsk lapphund 

c1)  

 

d) AK - Lapsk Vallhund 

d1)  

 

e) Tävlingskommitté (TK) 

e1) Ny medlem i TK. 

 

 

e2) Resultatredovisning på SLK-

webben. 

 

e3) Omröstning agility regler 

Lapphunds-SM. 

 

e4) Rallylydnad regler samt 

BARGI. 

 

 

 

 

 

 

a1) Inget att rapportera. 

 

 

b1) Mötet är flyttat till 21 juli p.g.a. alltför få (3 st.) anmälda. 

 

b2) Tidsplan finns nu under Svensk lapphund AK på SLK:s 

hemsida. 

 

 

c1) Inget att rapportera. 

 

 

d1) Inget att rapportera. 

 

 

e1) Centralstyrelsen beslöt att utse Irene Jonsson till ledamot i 

Tävlingskommittén. 

 

e2) Arbetet fortsätter. 

 

 

e3) Omröstningen bland delegaterna till RS 2011 har 

avslutats, och regeländringen har antagits. 

 

e4) Förslag till hur resultat från Rallylydnadstävlingar ska 

inräknas i Bargi har inkommit, och kommer som motion från 

CS till RS 2012. 
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e5) Träningsläger. 

 

 

 

 

f)  Utställningskommitté 

f1) Uppdatering regler tävlingar 

enl. NKU/FCI. 

 

f2) SLK-utställningar 2014. 

Bilaga 2. 

 

 

g) PR-kommitté 

g1) Ny medlem i PR. 

 

 

g2)Arbetsbeskrivning. 

 

g3) Respons på förslag till 

uppdrag till PR.  

 

g4) Broschyrer 

 

h) Ungdomskommitté (UK) 

h1) Ny sammankallande i UK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Webbkommitté 

i1) Flytt av hemsidan. 

 

i2) Forum icke medlemmar. 

 

j) Redaktion 

j1) pdf.-version av Lapphunden. 

E5) Förslag till träningsläger för medlemmar i SLK 21-22 juli 

samt budget för detta har inkommit från TK. CS ställer sig 

positiv till aktiviteten, och tar beslut snarats efter att detaljer í 

budgetförslaget diskuterats med TK. 

 

 

f1) Bordlades till nästa möte. 

 

 

f2) Listan över ansökta utställningar tillställs distrikten för 

kännedom. 

 

 

 

g1) Centralstyrelsen beslöt att utse Pia Söderlund till medlem 

i PR-kommittén. 

 

g2) Bordlades till nästa möte. 

 

g3) Bordlades till nästa möte. 

 

 

g4) Bordlades till nästa möte. 

 

 

h1) Centralstyrelsen beslöt att utse Sandra Persson till 

sammankallande i UK efter Pernilla Magnusson, som tyvärr 

nödgats avsäga sig uppdraget.  

UK jobbar med en motion till Riksstämman om att instifta 

pris för årets tävlingsungdom i hopp om att sporra fler 

ungdomar att komma ut och tävla. 

Vidare planerar UK ungdomsträff i samband med en 

utställning, med lite aktiviteter och kanske grillning. UK hade 

hoppats på ett läger, men det kommer inte hinnas med att 

planeras i tid.  

 

 

i1) Flytten av SLK:s hemsida är nu genomförd. 

 

i2) Inget att rapportera. 

 

 

j1) Materialet till Lapphunden 1 2012 sändes till tryckeriet 

mötesdagen. Diskussion om pdf.-version av Lapphunden 

bordlades till möte i samband med RS 2012. 
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12-§035 

 

Inkomna skrivelser 

Föredragande: Johan Haglund 

 

a) Inbjudan utbildningsdag 

Avelsdata. Bilaga 3. 

 

b) Exteriördomarkonferens. 

Bilaga 4. 

 

c) Typstadgar. Bilaga 5. 

 

 

d) Ringsekreterarväska.  

Bilaga 6. 

 

e) Protokoll SKK CS 1/2012. 

Bilaga 7. 

 

 

f) Agria Breed Profile.  

Bilaga 8-11. 

 

 

g) SBK prov 2013. Bilaga 12-13. 

 

h) Ny version av Katalog för PC. 

Bilaga 14-16. 

 

i) Disciplinärenden. 

 

 

 

 

 

 

a) Inbjudan har sänts till AK:na. 

 

 

b) Informationen lades till handlingarna. 

 

 

c) Stig Berndtsson fick i uppdrag att säkerställa att SLK:s 

stadgar är harmoniserade med typstadgarna. 

 

d) Informationen tillställs distrikten. 

 

 

e) Punkten om Svenska raser i Överläggning nr. 2 tillställs 

AK Svensk lapphund. 

 

 

f) AK Svensk och Finsk lapphund har tagit del av 

informationen. 

 

 

g) Informationen har tillställts distrikten. 

 

h) Informationen skickas till distrikten, som får ta ställning till 

om behov av detta finns. 

 

i) i) Inget som berör lapphundsraserna. 

 

 

  12§-036 Övriga ärenden 

a) Information till 

medlemmarna. 

 

 

b) RS 2012. 

 

 

 

a) a) Johan Haglund fick i uppdrag att ta fram förslag på 

kompletterande medlemsinformation i tillägg till Lapphunden 

och SLK:s hemsida. 

 

b) b) Länk till information om RS 2012 finns nu på första sidan 

SLK:s hemsida. Ledamöter och suppleanter i CS förväntas 

delta i RS. 

 

12§-037 

 

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§-038 Nästa möte 

 

Nästa möte är måndag 23 april kl. 20.00 

12-§039 Mötet avslutas 

 

 

 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  
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Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

Justeras    Justeras 

 

 

Stig Berndtsson   Inger Laitamaa 

Ordförande     Ledamot 


