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Svenska Lapphundklubben  
Protokoll fört vid Svenska Lapphundklubbens riksstämma 

den 19 maj 2012 i Timrå. 

 

 

§ 2012 - 1 Mötets öppnande 

Ordförande Stig Berndtsson öppnar mötet och hälsar närvarande delegater och 

medlemmar välkomna. 

 

§ 2012 - 2 Justering av röstlängd 
 Röstlängden upprättades.  

 

 Distrikt/röster Delegater/  röster  
 Övre Norra    7 Liselott Brännström 3 

Susanne Ericson 2 

 Maria Niska  2 

    

 Nedre Norra   5 T.o.m. §2012-13 

  Maud Holtz  2 

   Veronica Hälldahl 1 

   Josefin Norén  1 

   Ulrika Skoog  1 

   Fr.o.m. §2012-14 

   Per-Åke Forsberg 3 

   Benny Franzén 2 

 

Mellansvenska  9 Mikael Köpman 3 

Anneli Lindh  3 

Lars Ähdel  3 

 

Östra                 9  Tina Ahlman   3 

                                            Pia Eriksson     2 

                                            Karin Friberg 2 

  Irene Jonsson    2  

                                
Västra 7 Veronica Ericsson 7 

                                                                       

Södra 6 Marianne Stenström 6  

_ 

43 

 

 Beslut: Riksstämman beslutade att godkänna röstlängden. 

 

 

§ 2012 – 3 Val av ordförande för riksstämman 
 Till ordförande vid Riksstämman 2012 valdes Stig Berndtsson. 

  

 

§ 2012 – 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 SLK/CS anmälde Johan Haglund som sekreterare vid mötet. 
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§ 2012 – 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
Beslut: Riksstämman valde Mikael Köpman och Maria Niska att jämte 

mötesordförande justera dagens protokoll och att vara rösträknare. 

 

 

§ 2012 – 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 mom 6 

Beslut: Riksstämman beslutade att samtliga medlemmar i SLK har närvaro- och 

yttranderätt men ej beslutanderätt. 
 

 

§ 2012 – 7 Fråga om riksstämmans delegater blivit stadgeenligt kallade 

 Delegaterna kallades genom personlig kallelse via e-post inom föreskriven tid.  

 Beslut: Fastställdes att riksstämmans delegater blivit stadgeenligt kallade. 

 

 

§ 2012– 8 Fastställande av dagordning 

Beslut: Riksstämman godkände dagordningen. 
 

 

§ 2012 – 9 Föredragning av: 

 

a) SLK-CS verksamhetsberättelse föredrogs.  

 

Riksstämman tog del av verksamhetsberättelsen. Efter påpekande rättades 

avsnittet om PR-kommittén då Pia Söderlund inte tillkommit i kommittén förrän 

i början av 2012.  Efter diskussion om avsnittet om AK Svensk lapphund bl.a. 

föranlett av skrivelse från Malin Widlund godtogs befintlig 

verksamhetsberättelse. 

  

b) SLK-CS årsbokslut med resultat och balansräkning föredrogs. 

  

Riksstämman tog del av årsbokslutet. Efter diskussion om fördelningen av 

aktieportföljen godtogs befintligt årsbokslut. 

 

c) SLK-CS revisionsberättelse. 

 

Riksstämman tog del av revisionsberättelsen.  

 

 

§ 2012 – 10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om enligt dessa 

 uppkommen vinst eller förlust 

Beslut: Riksstämman fastställde resultat- och balansräkning samt uppkommen 

förlust. 

 

 

 

§ 2012 – 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående riksstämma givit till 

 styrelsen 
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CS hade i uppdrag att tillsätta en kommitté/grupp med uppgift att utarbeta en 

strategi för extern PR för lapphundsraserna, speciellt Svensk lapphund. Ingen 

sådan kommitté/grupp har tillsatts, och uppdraget kvarstår. 

 

 

§ 2012 – 12 Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

Beslut: Riksstämman beslutade att bevilja Centralstyrelsen ansvarfrihet för 

verksamhetsåret 2011. 

 

 

§ 2012 – 13 Föredragning av 

a) SLK-CS förslag till verksamhetsplan. Diskussion om följande punkter: 

1. Utbildning: även utbildningar inom SBK som kommer klubben till 

godo ska kunna vara bidragsberättigade. 

2. Valpkullsenkät bör samordnas av AK för alla raserna. AK Lapsk 

vallhund har redan enkät framme som kan utgöra grund. I Finland är 

finska klubben igång med valpkullsenkät. 

3. PR-kommittén bör ytterligare diskutera vid vilka SKK-utställningar 

klubben kan och bör vara närvarande med monter. Diskussion bör 

ske med distrikten, liksom inom och mellan distrikten. 

4. Verksamhetsplan för Utställningskommittén saknas, och ska läggas 

till och godkännas av delegaterna via e-post. Samordning mellan 

distrikten inför ansökan om kommande utställningar bör ske, liksom 

samordning inför val av domare för distriktens utställningar. 

5. I avsnittet Vision bör strategi för hantering av nya valpköpare ingå. 

 

Beslut: Riksstämman godkände verksamhetsplanen med tillägget om 

verksamhetsplan för Utställningskommittén. 

 

 

 b) SLK-CS förslag till rambudget föredrogs. 

Beslut: Riksstämman godkände rambudgeten. 

 

 

c) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 

Beslut: Riksstämman beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2012. 

  

 

 

§ 2012 – 14 Fastställande av antal ledamöter (4-6 st) och suppleanter (2-4 st) i styrelsen 

 samt val av ordförande, ordinarie ledamöter, suppleanter i styrelsen enligt 

§ 8 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

  

Beslut: Riksstämman beslutade att godta valberedningens förslag på antal 

ledamöter (5) och suppleanter (3). 

 

a) Val av ordförande 

Valberedningens förslag till ordförande på 2 år: 

Ulf Zetterström 
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Beslut: Riksstämman beslutande i enlighet med valberedningens förslag. 

 

 

 

 

 b) Val av ordinarie ledamöter  

  Valberedningens förslag:  

  Mats Larsson Omval  2 år 

  Ulrika Isaksson Omval 2 år 

  Stefan Johansson Nyval 2 år 

   

Beslut: Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.  

 

 c) Val av suppleanter  

  Valberedningens förslag: 

  Monika Tunviken Fyllnadsval 1 år 

  Sandra Persson Fyllnadsval 1 år 

 

  Beslut: Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

 

  I Centralstyrelsen ingår följande personer fram till Riksstämman 2013: 

 

  Ordförande:  

   Ulf Zetterström 2 år  

  Ledamöter:  

   Bengt-Ove Bergquist 1 år kvar 

   Johan Haglund 1 år kvar 

   Ulrika Isaksson 2 år 

   Stefan Johansson 2 år 

   Mats Larsson  2 år 

  

  Suppleanter:  

   Ingela Carlén  1 år kvar 

   Sandra Persson 1 år 

   Monika Tunviken 1 år 

 

§ 2012 – 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 stadgarna 

 

 a) Val av två ordinarie revisorer för ett år  

  Valberedningens förslag till revisorer för verksamhetsåret 2012: 

  Revisor: Gunne Åhl  Nyval 1 år 

  Revisor: Olle Bernhardtz Omval 1 år 

   

  Beslut: Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

  

 b) Val av två revisorsuppleanter för ett år 

  Valberedningens förslag till revisorsuppleanter för verksamhetsåret 2012: 

  Revisorssuppleant: Iréne Jonsson  Nyval 1 år 

  Revisorssuppleant: Cecilia Henriksson Nyval 1 år 
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  Beslut: Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

   

 

 

§ 2012 – 16 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 

 

 a) Val av ledamöter i valberedningen  

  Valberedningen förslag: 

  Ledamot:  

   Maria Niska  Omval 1 år 

   Vakant  Nyval 2 år 

 

Beslut: Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Den 

vakanta posten som ledamot på 2 år ska besättas genom extra RS med e-post 

omröstning bland RS-delegaterna. 

   

  Val av sammankallande i valberedningen för ett år 
  Valberedningens förslag:  

  Sammankallande: Satu Järlbrink 

 

Beslut: Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

  

 

   

§ 2012 – 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16 

  

Beslut: Riksstämman beslutade om omedelbar justering av punkterna         

14 – 16. 

 Mötesordförande Stig Berndtsson och de två av riksstämman valda 

 justeringspersonerna Mikael Köpman och Maria Niska justerade  

 omedelbart punkt 2012: 14 till 16. 

 

 

§ 2012 – 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till riksstämman eller som av 

 distrikt anmälts till styrelsen för behandling av riksstämman 

  

 Motioner 

1. Förslag till tävling ”Årets Hundungdom”. 

 

Beslut: 

Riksstämman beslutade att anta motionen. Detta innebär att en tävling ”Årets 

Hundungdom” inrättas med start fr.o.m. början av 2012. Till kommande år bör 

poängberäkningen för lydnad även innefatta CACIOB för att harmoniera med 

poängberäkningen för agility. 

 

2. Förslag till revidering av tävlingsregler för tävlingen om Årets Hane och Tik 

inom Svenska Lapphundklubben. 

 

Beslut: 



Svenska lapphundklubben - Riksstämma                                               Sign. Ordf. Sign. Just Sign. Just.  

Johan Haglund    Sidan 6(7) 

 

Riksstämman beslutade att anta motionen. Detta innebär att poängberäkningen 

för tävlingar enligt FCI-regler ändras fr.o.m. nästa verksamhetsår. 

 

 

 

 

3. Förslag till ändring deltagande Prestationsklass.  

 

Beslut: 

Riksstämman beslöt att anta motionen. Detta innebär att GK i Nybörjarklass i 

Rallylydnad kvalificerar hund att tävla i Prestationsklass vid SLK:s 

utställningar. 

 

4. Förslag till inkludering av tävlingsresultat för Rallylydnad i tävlingen Årets 

Bargi.  

 

Beslut: 

Riksstämman beslutade att anta motionen. Detta innebär att hund får 

tillgodoräkna sig poäng i tävling i Rallylydnad enligt poängtabell i motionen. 

 

5. Motion om ändring av krav för att delta i Årets ”Bargi”. 

 

Beslut: 

Riksstämman beslutade att anta motionen med röstsiffrorna 30 för och 13 

emot. Detta innebär att kravet på utställningskravet slopas för att få delta i 

tävlingen ”Årets Bargi”. 

 

6. Motion om förtydligande – revidering. 

 

Beslut: 

Riksstämman beslutade att avslå motionen. 

 

7. Motion om avgiftsfri kennel annons, ”under uppfödare”, på SLK:s hemsida. 

 

Beslut: 

Riksstämman beslutade att avslå motionen. 

 

8. Motion om valpannonser, Svensk lapphund. 

 

Beslut: 

Riksstämman beslutade att avslå motionen. 

 

 

§ 2012 – 19 Ärenden utöver i kallelsen angivna kan om riksstämman så beslutar upptas

 till behandling men ej till beslut  

  

 Riksstämman beslutade att ärendet utöver i kallelsen angivna fick tas upp till 

behandling men ej till beslut. Följande punkter togs upp till diskussion: 

 Valberedningen bör ta fram förslag på valberedning vid kommande års 

Riksstämmor. 
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 Hur kan distrikten öka antalet anmälningar till SLK:s utställningar? 

 Centralstyrelsen och förvaltarna av Ralf Hjorts arv bör se över balansen 

mellan aktier och andra värdepapper i nämnda arv. 

 

 

 

§ 2012 – 20 Mötets avslutande 

Tillträdande ordförande Ulf Zetterström tackade avgående ordförande Stig 

Berndtsson, styrelsemedlemmar, delegater och närvarande medlemmar för en väl 

genomförd riksstämma och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  

 

 

 

 

Johan Haglund 

Mötessekreterare 

 

 

 

Justeras Justeras Justeras 

 

 

 

Stig Berndtsson Mikael Köpman Maria Niska 

Mötesordförande Justeringsman Justeringsman 

 


