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Svenska lapphundklubben - 

Centralstyrelsen 

Protokoll Styrelsemöte 
 

 

Johan Haglund 
Sekreterare 

 Tid:  Måndag den 23 april 2012 kl. 20.00 

 

Plats: 

 

Telefonmöte 

 

 Kallade ledamöter  

 Stig Berndtsson 

Bengt-Ove Bergquist  

Johan Haglund 

Inger Laitamaa  

Mats Larsson (utom §049 b) 

 

 

 Kallade suppleanter 

Ingela Carlén 

Linda Gustafsson (ersättare för 

Ulrika Isaksson) 

 

Anmält förhinder 

 

 Ulrika Isaksson 

Stefan Johansson 

Päivi Rae 

 

 

 Föredragningslista  
 Ärende: Beslut eller annan åtgärd: 

  12-§040 Mötets öppnande 

 

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 

 

12-§041 Fastställande av 

föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställdes med tillägg §047 b2 och b3. 

 

12-§042 Utse justerare till protokollet 

 

Mats Larsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  

 

12-§043 Föregående mötesprotokoll  
Föredragande: Johan Haglund 

Bilaga 1. 

 

Protokollet lades till handlingarna. 

 

12-§044 Beslutsuppföljning  

 

Centralstyrelsen beslöt att kontinuerligt följa upp tidigare 

beslut tills dessa är avslutade. 

 Mall för tävlingsresultat på SLK:s hemsida. 

 Arbetsbeskrivning PR. 

 Uppdatering regler tävlingar enl. FCI. 

 FORUM för icke medlemmar. 

 Möte nordiska lapphundklubbarna. 

 Standardbeskrivning Svensk lapphund. 

 Medlemsinformation. 

 Regler fört kostnadsersättning. 

 Harmonisering med typstadgarna. 
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12-§045 Ordförande informerar 

 

 

 

 

 Se §048a. 

 Förberedande möte med representanter från nordiska 

lapphundklubbar hålls i samband med RS 2012 för att 

diskutera möte i Finland i oktober 2012. 

12-§046 

 

 

Ekonomi 

Föredragande: Mats Larsson 

 

a) Saldon.  

 

 

 

 

 

b) Ekonomirapport.  

 

 

c) Regler för 

kostnadsersättningar. 

 

 

 

 

 

a)  

Kassa: 0 kr 

Plusgiro: 137.669 kr 

Placeringskonto: 12.785 kr 

VP-konto: 123.760 kr 

 

b) Mats Larsson redovisade ett överskott på 18.101 kr för 

första kvartalet 2012. 

 

c) Bordlades till nästa möte.  

 

 

12-§047 Kommittéer 

Föredragande: Stig Berndtsson 

 

a) RUK 

a1)  

 

 

b) Årsboken. 

 

 

a2) Harmonisering av A:nas 

sidor på SLK-webben. 

 

 

b) AK – Svensk lapphund 

b1) Uppfödarmötet 21 juli. 

 

 

b2) Nordiskt AK möte. 

 

b3) Kostnadsersättning för 

uppdrag. 

 

 

c) AK – Finsk lapphund 

c1)  

 

 

 

d) AK - Lapsk Vallhund 

d1)  

 

 

 

 

a1) Sig Berndtsson kallar till RUK-möte i maj efter RS för att 

bl.a. diskutera planeringen inför Rassymposiet 2013.  

 

b) CS beslutade att Årsboken inte ska gå i tryck före RS. Mats 

Larsson fick i uppdrag att meddela Ingegerd Sörensson. 

 

a2) Mats Larsson fick i uppdrag att diskutera med webbmaster 

hur AK:nas sidor på SLK-webben kan harmoniseras. 

 

 

 

b1) Mötet äger rum i Köping 21 juli. AK uppmanas lägga i 

det i aktivitetskalendern. 

 

b2) Ett Nordiskt AK möte hålls i samband med RS 2012. 

 

b3) CS tillstyrkte att ersätta Malin Widlund för kostnader i 

samband med hennes uppdrag att kartlägga svenska 

lapphundhanar i Norge för AK:s räkning. 

 

 

c1) Rasmöte hålls i samband med RS 2012. AK uppmanas att 

lägga ut protokoll och minnesanteckningar från möten på 

SLK:s hemsida. 

 

 

d1) AK uppmanas att lägga ut protokoll och 
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e) Tävlingskommitté (TK) 

e1) Resultatredovisning på SLK-

webben. 

 

e2) Träningsläger. Bilaga 2. 

 

 

 

 

f)  Utställningskommitté 

f1) Uppdatering regler tävlingar 

enl. FCI. 

 

f2) VP-utställningar 2012 ÖN. 

 

 

 

 

 

f3) Samordning domare SLK-

utställningar. 

 

 

g) PR-kommitté 
g1)Arbetsbeskrivning. 

 

 

 

 

g2) Respons på förslag till 

uppdrag till PR.  

 

g3) Broschyrer 

 

 

h) Ungdomskommitté (UK) 

h1) Förslag Ungdomstävling. 

 

 

i) Webbkommitté 

i1) Forum icke medlemmar. 

 

 

i2) Medlemsbevis. 

 

 

 

 

 

minnesanteckningar från möten på SLK:s hemsida. 

 

 

 

e1) Johan Haglund fick i uppdrag att diskutera med TK om 

detta fortfarande är aktuellt. 

 

e2) Förslag till träningsläger för medlemmar i SLK 21-22 juli 

samt budget för detta har inkommit från TK. CS beslutade att 

bifalla ansökan förutsatt full kostnadstäckning genom 

deltagaravgifter vid fullt deltagarantal. 

 

 

f1) Kommer som motion från CS till RS 2012. 

 

 

f2) P.g.a. olika uppgifter om ÖN:s VP-utställning 2012 har 

det föreslagits att ÖN skulle få ha 2 VP-utställningar. CS 

beslutade med 4 röster för, 1 emot och 1 nedlagd att ÖN:s 

utställning i Piteå 15 april ska vara VP-utställning och inte 

den i Luleå 15 juli. 

 

f3) CS beslutade att distrikten ska uppmanas att meddela 

Bengt-Ove Bergquist vilka domare de avser att kontakat för 

sina kommande utställningar. 

 

 

g1) Bengt-Ove Bergquist fick i uppdrag att diskutera med PR-

kommittén en uppdatering av hittillsvarande 

arbetsbeskrivning så att den motsvara de uppdrag som PR-

kommittén i dag har. 

 

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

förslagen från CS med PR-kommittén. 

 

g3) Broschyrer finns på Finsk lapphund och Lapsk vallhund, 

och nytryck av den på Svensk lapphund är på gång. 

 

 

h1) UK har inkommit med motion till RS 2012 om tävling om 

”Årets Hundungdom”. Se §049 c. 

 

 

i1) Frågan diskuteras vidare med webbmaster i samband med 

RS 2012. 

 

i2) Mats Larsson fick i uppdrag att diskutera med webbmaster 

hur medlem själv ska kunna skriva ut medlemskort att 

använda vid tävling då man tävlar för SLK. 

 

 

 



        Ärende                                           Beslut eller annan åtgärd:  

________________________________________________________________________________ 

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

Johan Haglund    Sidan 4(6) 

  

 

j) Redaktion 

j1) pdf.-version av Lapphunden. 

 

j1) Diskussion om pdf.-version av Lapphunden bordlades till 

möte i samband med RS 2012. 

 

 

12-§048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12§-049 

Inkomna skrivelser 

Föredragande: Johan Haglund 

 

a) a) Typstadgar. 

 

 

 

 

b) b) Föredragningslista SKK CS 

25/4. Bilaga 3. 

 

c) c) Seminarium domaransvariga 

och utställningsansvariga. Bilaga 

4-1 – 4-3. 

 

d) Disciplinärenden DN. 

 

 

RS 2012 

a) Verksamhetsberättelsen. 

 

 

 

 

b) Diskussion om motioner till  

CS på facebook. 

 

 

 

 

 

c) Motioner till RS. 

 

 

 

a) Ordförande informerade om att SLK:s stadgar behöver 

revideras, och CS beslutade att AU tar fram förslag som 

tillställs hela CS. Nya stadgar kan antas vid RS 2013 efter 

att först ha förankrats hos SKK. 

 

b) Informationen lades till handlingarna. 

 

 

b) CS beslutade att Bengt-Ove Bergquist deltar i seminariet. 

 

 

 

c) Inget som berör lapphundsraserna. 

 

 

 

a) a) Fortfarande saknas flera bidrag från kommittéerna. CS 

ledamöter och suppleanter uppmanades att lämna 

kommentarer till sekreteraren snarast och fortlöpande till 

dokumentet är finalt. 

 

b) b) Med anledning att diskussion på facebook om innehållet i 

motioner till RS innan dessa behandlats av CS, uppmanade 

CS till försiktighet och återhållsamhet i sådana diskussioner. 

Inlägget som startade diskussionen är tillbakadraget från 

facebook, och CS ser ingen anledning till vidare åtgärd. 

 

 

c) c) CS diskuterade inkomna motioner till RS 2012 och avgav 

följande yttrande: 

d) 1. Motion 1: Tävling Årets Hundungdom (CS). Beslöts att 

sända motionen till RS med tillägg om tidpunkt för senaste 

datum för inskickande av resultat. 

e)  

f) 2. Motion 2: Revidering av tävlingsregler för tävlingen om 

Årets Hane och Tik inom Svenska Lapphundklubben (CS). 

Revideringen avser poängberökningen från FCI-tävlingar. 

Beslöts att sända motionen till RS. 

g)  

h) 3. Motion 3: Ändring deltagande Prestationsklass (CS). 

Ändring avser inkluderande av Rallylydnad. Beslöts att sända 

motionen till RS. 

i)  

j) 4. Motion 4: Harmonisering av tävlingen Årets Veteran med 
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övriga tävlingar (CS). Efter diskussion fanns CS att motionen 

inte är behövlig, utan att uppdatering av reglerna kan ske med 

hänvisning till beslut på tidigare RS (gäller samtliga tävlingar 

där vandringspriser avskaffats utom Lapphundringens). 

k)  

l) 5. Motion 5: Inkludering av tävlingsresultat för Rallylydnad i 

tävlingen Årets Bargi (CS). Avser tillägg av poäng för 

tävlande i Rallylydnad. I tillägg ändras kriterierna för resultat 

från utställning från lägst 3:e pris (finns inte i nya reglerna) 

till Good. Beslöts att sända motionen till RS som Motion 4. 

m)  
6. Motion 6: Ändring av krav för att delta i Årets ”Bargi” 

(Mellansvenska och Nedra Norra distrikten). Avser 

avskaffandet av utställningskrav för deltagande i ”Årets 

Bargi”. CS beslutade med 4 röster för och 2 emot att yrka 

avslag på motionen , med motiveringen att det är viktigt att 

behålla det rastypiska för våra raser, och att kravet på 

deltagande i utställning bör kvarstå. Ändras till Motion 5. 

n)  

o) 7. Motion 7: Motion om förtydligande – revidering (Södra 

distriktet). Avser revidering av reglerna för  poängberäkning 

FCI-tävlingar. Vidare revidering i efterhand för tävling Årets 

utställningshund, Svensk lapphund 2011. CS beslutade att 

yrka avslag på motionen med motiveringen att annan motion 

(Motion 2) behandlar ändringen av poängberäkningen. Vidare 

motsätter sig CS revidering i efterhand av resultat som 

grundas på regler beslutade av tidigare RS. CS framhåller 

även att reglerna för tävlingen finns offentliggjorda i 

handlingarna och protokoll från RS 2010. Ändras till Motion 

6. 

p)  

q) 8. Motion 8: Avgifts fri kennel annons, ”under uppfödare”, på 

SLK:s hemsida (Södra distriktet). Motionen av ser slopande 

av avgift (100 kr) för att få stå med kennelnamn på SLK:s 

hemsida. CS beslutade att yrka avslag på motionen då det inte 

ansågs troligt att antalet kennelannonser skulle öka vid slopad 

avgift, samt att intäktsbortfallet skulle motsvara 

medlemsavgifter för ca. 100 medlemmar och således ha 

negativ inverkan på klubben ekonomi. Ändras till Motion 7. 

r)  

s) 9. Motion 9: Valpannonser, Svensk lapphund. Avser slopande 

av kostnad (50 kr) för införande av valpannons avseende 

Svensk lapphund. CS beslutade att yrka avslag på motionen 

då den inte finner det möjligt att slopa avgift för en av våra 

tre raser, samt att kostander per annons är låg. Ändras till 

Motion 8. 

t)  

   

12§-050 

 

Övriga ärenden 

a) a) Information till 

medlemmarna. Bilaga 5. 

 

 

a)  

b) a) Johan Haglund lade fram förslag till elektroniskt 

nyhetsbrev till klubben medlemmar som komplement till 

Lapphunden och SLK:webben. CS stödde förslaget med 
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 frågan hur medlemmar ska kunna tacka ja till att få e-brevet, 

hur avbeställa det, samt hur sändlista ska kunna upprättas 

utreds vidare tillsammans med webbmaster. 

 

 

 

 

12§-051 

 

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§-052 Nästa möte 

 

Nästa möte är 15 maj kl. 20.00 för att stämma av inför RS. 

12-§053 Mötet avslutas 

 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

Justeras    Justeras 

 

 

Stig Berndtsson   Mats Larsson 

Ordförande     Ledamot 


