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Svenska Lapphundklubben        

 

Protokoll fört vid möte i Stockholm med Svenska Lapphundklubbens Centralstyrelse  

lördag 23 februari 2013. 

Närvarande ledamöter: 

Ulf Zetterström, ordförande, Johan Haglund, sekreterare, Mats Larsson 

Stefan Johansson 

Närvarande suppleanter: 

Ingela Carlén, Monika Tunviken 

Ej närvarande: 

Bengt-Ove Bergquist, Ulrika Isaksson, Sandra Persson 

 

13-§017 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

13-§018 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes. 

 

 

13-§019 Val av justerare 

Mats Larsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  

 

 

13-§020 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades därefter till handlingarna. 

 

 

13-§021 Beslutsuppföljning 

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

 Arbetsbeskrivning PR 

 Standardbeskrivning Svensk lapphund 

 Medlemsinformation 

 Fond ungdomsverksamhet 

 Vakans valberedningen 

 PR-kommitté för Svensk lapphund 
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13-§022 Ordförande informerar 

Ordförande informerade från Läns- och specialklubbskonferensen i januari. Bland punkterna 

noterades BPH, som kan bli ett användbart verktyg för att beskriva hundars och rasers 

mentalitet, och där utbildning av funktionärer nu dragit igång över landet. 

Vidare diskuterades avelsindex bl.a. för HD och dess tänkbara framtida användning.  

De höga registreringssiffrorna för Finsk lapphund 2012 (nu på top-20 listan) kommenterades 

också.  

Noterbart är att inga svenska raser finns med i SKKs olika projekt. 

 

 

13-§023 Ekonomi 

a) Saldon 130131 

Kassa: 0 kr 

Plusgiro:  23600kr 

Placeringskonto: 49849  kr 

VP-konto:  163457 kr 

b) Ekonomirapport 

Resultatet för 2012 visade på ett underskott före finansiella dispositioner på -81.425 kronor 

mot budgeterat -78.300. Efter finansiella dispositioner var underskottet -13.172 kronor; 

skillnaden består i huvudsak av aktieutdelning och värdeförändring av aktierna. 

Det noterades att klubbens försäkring i SKK endast omfattar CS, varför distrikten påminns 

om att de bör ha denna försäkring som bl.a. avser kostnader för oförutsägbara händelser i 

samband med utställningar och ekonomisk svindel. Johan Haglund fick i uppdrag att 

uppdatera distrikten om försäkringen. 

 

c) Medlemsantal 2012 

Officiella antalet medlemmar 20121231 var: 

 

Medl. Familjmedl. Totalt 

ÖN 178 14 192 

NN 112 11 123 

MSV 274 29 303 

ÖN 278 28 306 

V 188 20 208 

S 156 8 164 

    Utl. 89 

  Hedersmedl. 1 

  

 

1276 110 1386 
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d) Budget 2013 

Grundat på inkomna äskanden från kommittéer såg CS behov av att försöka skära på 

kostnaderna för at inte behöva föreslå en budget med ännu större underskott än för 2012 till 

RS 2013. Efter diskussioner enades CS om ett reviderat förslag som ska diskutera med 

berörda kommittéer. 

Förslag om hur klubben kan sänka portokostnaderna för Lapphunden till utlandsmedlemmar 

ska tas fram. 

Centralstyrelsen diskuterade ersättning för kostnader i samband med aktiviteter som beslutats 

av CS. Beslut tas på nästkommande möte. 

 

13-§024 Kommittéer 

a) RUK 

Minnesanteckningar från mötet 20130116 finns utlagda på SLKs hemsida 

http://www.slk.nu/userfiles/26/26_201311_1358505305.pdf. 

Den svenska översättningen av de nya rasstandarderna för Finsk lapphund och Lapsk 

vallhund publiceras av SKK efter det att FCI godkänt ändringarna. 

RUK kallas till nytt möte för att finalisera programmet för rassymposiet i Mora 2-4 augusti. 

b) AK – Svensk lapphund 

Ansökan om bidrag från SKKs utvecklingsfond för genetisk förstudie inför potentiell 

inkorsning gällande Svensk lapphund från enskild forskare har skickats till ordförande i CS. 

SKK har skickat protokollsutdrag från SKK/AK-möte, där de ber den sökande om 

kompletterande uppgifter samt konstaterar att ansökan gjorts utan SLKs deltagande. CS ber 

den sökande att komplettera med efterfrågade uppgifter samt att i ansökan formulera att denna 

görs i samråd med SLK, och därpå skicka ansökan till SKK. Inga medel från SLK för 

bekostande av förstudien ingår i ansökan. 

CS informerar AK Svensk lapphund om ansökan. 

Dispensansökan för parning mellan PRCD-PRA affekterad till fri tik besvarades negativt av 

SKK AK. Informationen har delgivits AK.  

 

c) AK – Finsk lapphund 

Verksamhetsplan för 2013 med inriktning på genomförande av hälsoenkät för rasen har 

tillställts CS. 

d) AK – Lapsk vallhund 
Inget att rapportera. 

 

e) Tävlingskommittén 

Resultaten för tävlingarna 2012 utom för Bargi utlagda på SLKs hemsida. 

 

f) Utställningskommittén 

Resultaten från tävlingarna om Årets Utställningshund utlagda på SLKs hemsida. 

 

http://www.slk.nu/userfiles/26/26_201311_1358505305.pdf
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g) PR-kommittén 

Centralstyrelsen beslöt att utse Ida Lilja till sammankallande i PR-kommittén. 

Arbetsbeskrivningen för kommittén skickas till kommittén för uppdatering och godkännande 

av CS. 

h) Ungdomskommittén 
Uppdraget att ta fram förslag till fond för ungdomsverksamheten kvarstår. 

 

i) Webbkommittén 

Centralstyrelsen beslöt att ordningsföljden i foton, bilder och foldrar på hemsidan ska vara:    

1) Svensk lapphund, 2) Finsk lapphund, och 3) Lapsk vallhund, detta för att markera att 

klubben har speciellt ansvar för Svensk lapphund som svensk nationalras. 

Stefan Johansson fick i uppdrag att försöka ordna möte med webbmaster för diskussion om 

hemsidans utformning och funktion. 

 

j) Redaktionen 
Beträffande annonsering i Lapphunden beslöt CS att annonsörer ska erbjudas paket om 4 

annonser och betala för 3 enligt nuvarande priser för företag..  

 

13-§025 Inkomna skrivelser 

a) Centralstyrelsen tog del av föredragningslistan för SKK CS 1-13 och lade denna till 

handlingarna. 

b) Centralstyrelsen beslöt att meddela valberedningen i SKK att klubben godtar de förslagna 

förslagen till val av SKK ledamöter och suppleanter i CS, revisorer samt Disciplinnämnd.  

c) Centralstyrelsen tog del av SKKs reseersättning, och informerar distrikten om ändringarna. 

d) Centralstyrelsen tog del av inbjudan från SKK om utbildning av centralstyrelse-

funktionärer, och konstaterade att det inte är aktuellt att delta i utbildningen denna gång. 

e) Centralstyrelsen beslöt att godta föreslagna förändringar av  SKKs Grundregler och 

meddela SKK detta. 

f) Centralstyrelsen tog det av SKKs nyhetsbrev för funktionärer och beslöt att fortlöpande 

sända nyhetsbreven till SLKs förtroendevalda. 

CS beslöt vidare att SKKs policy för digitala medier ska publiceras i Lapphunden och på 

hemsidan. 

g) Centralstyrelsen tog del av informationen att hedersledamoten i SKK och domaren Marlo 

Hjernquist har avlidit 92 år gammal. 

h) Videoguide om Anmälan i SBK Tävling har sänts till distrikten. 

i) Information om Tävlingsort i SBK Tävling har sänts till distrikten.  

j) Centralstyrelsen tog del av förslag från SBK om framtida organisation för agility, och lade 

det till handlingarna. 
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k) Centralstyreslen tog del av remiss för revidering av reglerna för Freestyle, och beslöt att 

svara att klubben inte har några invändningar mot förslagen. 

l) Centralstyrelsen tog del av inbjudan till Kennelfullmäktige 2013. Beslut om delegater 

bordlades till nästa möte. 

m) Centralstyrelsen tog del av protokollet från SKK CS 1-2013 och lade det till handlingarna. 

 

13-§026 Kommunikation/information nya medlemmar resp. uppfödare 

Centralstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet i avvaktan på utredning om medlemshanteringen 

(se §029a).  

 

13-§027 Jubileumsåret 2013 

Centralstyrelsen beslutade att ta kostnaderna för deltagarpriser vid jubileumsutställning i 

samband med RS 2013. 

 

13§-028 RS 2013 

Riksstämma 2013 äger rum lördag 11 maj kl. 13.00 i Backamo. Tidsplan för hanteringen av 

RS handlingarna har sänts till CS, revisorerna, distrikten och kommittéerna. 

 

13-§029 Övriga ärenden  

a) Centralstyrelsen diskuterade hur medlemskapet i SLK ska hanteras. Mats Larsson fick i 

uppdrag att inhämta offert från SKK för att kunna diskutera om det kan vara ekonomiskt 

gynnsamt att låta SKK ta över hanteringen. Erfarenheter visar att antalet medlemmar som 

förnyar sitt medlemskap kan höjas i klubbar som köpt tjänsten från SKK . 

b) Centralstyrelsen tillstyrkte att Ambjörn Lindqvist utses till examinator/aspirantdomare för 

finsk lapphund, svensk lapphund och lapsk vallhund. Beslutet meddelas SKK/DK. 

 

13-§030 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-§031 Nästa möte 
Nästa möte är onsdag 20 mars kl. 20.00. 

 

 

13-§ 032 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

Ulf Zetterström  Mats Larsson 

Ordförande                                                  Ledamot 

 


