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Svenska Lapphundklubben        

Protokoll telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens Centralstyrelse onsdag 13 november 2013. 

Närvarande ledamöter: 

Teresa Lejenäs (mötesordförande), Johan Haglund (mötessekreterare), Ingela Carlén,  

Stefan Johansson. Mats Larsson. 

Närvarande suppleanter: Ida Svanberg Monika Tunviken. 

Anmält förhinder: Johanna Björk.  

. 

13-§114 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

13-§115 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes. 

 

 

13-§116 Val av justerare 

Mats Larsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  

 

 

13-§117 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från CS mötet 20131014 lades till handlingarna. 

 

 

13-§118 Beslutsuppföljning 

Centralstyrelsen beslöt att kontinuerligt följa upp tidigare beslut till dess är avslutade 

 Arbetsbeskrivning kommittéerna.  

 Standardbeskrivning Svensk lapphund.  

 Medlemsinformation. 

 Lagerlikal/kritiker.  

 

13-§119 Ordförande informerar 

 Teresa Lejenäs informerade om att utgivningen av Lapphunden försenats p.g.a. sjukdom. 
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13-§120 Ekonomi 

Saldouppgifterna för klubbens konton är följande: Kassa 0 kr, Plusgiro 35871 kr, 

Placeringskonto 5396, VP-konto 2014862 kr. 

Bland kommande utgifter märks kostnader för nästa nummer av Lapphunden och 

portokostnader för hälsoenkäten för Finsk lapphund. Jämfört med budget är ekonomin totalt 

sett god. 

 

13-§121 Kommittéer 

a) RUK 

RUK-mötet 21 oktober behandlade bl.a. uppföljning rassymposiet, BPH, viltspårschampionat 

renklöv, policy monterarbete, temautbildning genetisk variation.  

Nästa möte är 25 november. 

Catharina Ellerström AK SLH och Maria Risberg AK FLH deltog i grundutbildningen för 

avelsfunktionärer 12-13 oktober. Rapport finns på SLKs hemsida.  

Centralstyrelsen påminner om att rapport från kurser och liknade som bekostas av klubben 

alltid skall lämnas så att övriga intresserade får möjlighet att ta del av kursinnehållet. 

 

b) AK – Svensk lapphund 

Nya RAS finns nu publicerad på SLKs hemsida. 

Förslag till beslutsgång för dispensansökan för att använda hundar i avel antogs av 

Centralstyrelsen. CS beslut kan tas via e-post i förkommande fall för att snabba på 

beslutsgången. 

Inkommen dispensansökan enligt ovan antogs av Centralstyrelsen. Mats Larsson deltog ej i 

belslutet.  

Brev till nya ägare om kastrering antogs av Centralstyrelsen med några förtydligande 

kommentarer. 

 

c) AK – Finsk lapphund 

Görel Idergard har lämnat AK. Arbetsuppgifter i AK har fördelats mellan medlemmarna. 

Vid senaste mötet 6 november diskuterades bl.a. hälsoenkäten, som kommer ut under 

november. Uppfödarinformation sänds ut i månadsskiftet november/december. 

Nytt AK möte i slutet av november. 

Slutversion av RAS med SKKs kommentarer inlagda är på gång. 
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d) AK – Lapsk vallhund 
Planeringen inför hälsoenkäten, som kommer att fyllas i på SLKs hemsida, pågår. Hemsidans 

funktionalitet är f.n. ett hinder. 

E-postadresser till ägare saknas i stor utstäckning.  

 

 

e) Tävlingskommittén 

Monika Tunviken har åter annonserat efter folk till kommittén på Forum. Teresa Lejenäs tar 

kontakter för att försöka få någon att räkna resultaten för årets tävlingar. 

 

 

f) Utställningskommittén 

Alla distrikt utom Östra har hittills inkommit med önskemål om utställningar 2016. 

Centralstyrelsen noterade att inga distrikt ansökt om mer än ett utställningstillfälle. 

 

 

g) PR-kommittén 

Hans Balstedt utsågs till sammankallande i PR-kommittén. Håkan Klaar utsågs till ledamot. 

Teresa Lejenäs ingår tills vidare i kommittén. 

 

Policydokument hur de som bemannar montern ska svara på frågor om de olika raserna 

antogs av Centralstyrelsen. Policyn omfattar även personer som på eget initiativ deltar i 

utställningar med klubbens utställningsmaterial och broschyrer. 

 

Dubbelmonter för MyDog har efterfrågats. 

 

 

h) PR-kommittén Svensk Lapphund 
6 roll-ups kommer att beställas och göras tillgängliga inom varje distrikt. 

 

i) Ungdomskommittén 
Inget att rapportera. 

 

 

j) Webbkommittén 

Centralstyrelsen diskuterade olika förslag på hur hemsidan kan hanteras i framtiden för beslut 

på Riksstämman 2014. Johan Haglund fick i uppdrag att kalla till möte för att fastställa 

funktionalitetskraven på hemsidan. 

 

 

k) Redaktionen 
Nummer 3 av Lapphunden är försenad p.g.a. sjukdom, och kommer att ersättas av ett 

dubbelnummer 3-4. 
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13-§122 Inkomna skrivelser 

a) Centralstyrelsen tog del av inbjudan till distriktskonferens för rallylydnad. 

 

Regler för handling finns publicerade på Svensk Hundungdoms hemsida www.shu.se. 

 

Jens Myrman har blivit auktoriserad som domare för Finsk lapphund. 

 

 

13-§123 Övriga ärenden  

Mats Larsson har fått kostnadsförslag för hyra av förråd, och ska förhandla om priset. Planen 

är att CS och Östra distriktet delar förråd. 

Centralstyrelsen konstaterade att det inte blir något ytterligare arrangemang i och med 

klubbens 50-års jubileum utöver firande i samband med Riksstämman. 

Centralstyrelsen konstaterade på förkommen anledning att familjemedlemskap i klubben 

endast kan kopplas till helbetalande medlem med hänvisning till stadgarna. 

Centralstyrelsen hänsköt förslag till hur webshoppen ska fungera till PR-kommittén. Ida 

Svanberg fick i uppdrag att stödja kommittén. 

Förslaget att närvara vid Jokkmokks marknad stöddes av Centralstyrelsen. PR-kommittén fick 

i uppdrag att tillsammans med PR-kommittén för Svensk lapphund boka monter för 2014, och 

fundera vidare på hur ytterligare aktiviteter kan ordnas för kommande år. För 2014 budgeteras 

monterkostnaden 700 kr av PR-kommittén. Ida Svanberg representerar Centralstyrelsen i 

projektet. 

Samling med representanter från de nordiska lapphundklubbarna planer i Sverige till hösten 

2014. Centralstyrelsen och AK-na går igenom rapporterna från mötet i Finland 2012, och tar 

fram förslag till program för mötet. Tid och plats för mötet diskuteras på nästa 

Centralstyrelsemöte. Teresa Lejenäs meddelar klubbarna i Norge och Finland om det 

kommande mötet.  

 

13-§124 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. 

 

13-§125 Nästa möte 
Kommande möten är lördag 7 december i samband med Stockholmsutställningen. Tid 

meddelas när vi fått tidpunkterna för raserna i utställningsringarna från SKK. 

 

 

http://www.shu.se/
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13-§ 126 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

Teresa Lejenäs Mats Larsson 

Ordförande                                                 Ledamot 

 


