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Svenska Lapphundklubben        

 

Protokoll telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens Centralstyrelse  

onsdag 20 mars 2013. 

Närvarande ledamöter: 

Ulf Zetterström, ordförande, Johan Haglund, sekreterare, Stefan Johansson 

Närvarande suppleanter: 

Ingela Carlén,  

Anmält förhinder: 

Bengt-Ove Bergquist, Ulrika Isaksson, Mats Larsson, Sandra Persson, Monika Tunviken 

 

13-§033 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

13-§034 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes. 

 

 

13-§035 Val av justerare 

Ingela Carlén utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  

 

 

13-§036 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades därefter till handlingarna. 

 

 

13-§037 Beslutsuppföljning 

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

 Arbetsbeskrivning PR 

 Standardbeskrivning Svensk lapphund 

 Medlemsinformation 

 Fond ungdomsverksamhet 

 PR-kommitté för Svensk lapphund 
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13-§038 Ordförande informerar 

Ordförande informerade om att han avgår som ordförande i samband med RS 2013 p.g.a. 

ändrade arbetsförhållande som omöjliggör den tid och det engagemang som uppdraget kräver. 

 

 

13-§039 Ekonomi 

a) Saldon 

Punkten utgick då kassören var förhindrad att delta i mötet.  

b) Ekonomirapport 

Punkten utgick då kassören var förhindrad att delta i mötet. 

 

c) Budgetplaner samt verksamhetsplaner 2013 

Till dags dato har verksamhetsplan endast inkommit från AK Finsk lapphund. Johan Haglund 

fick i uppdrag att påminna övriga som inte inkommit med planer. 

AK Finsk lapphund har tagit del av CS förslag till nedskärning av yrkad budget och orsakerna 

därtill. 

d) Ersättningar vid av CS beslutade möten 

Centralstyrelsen fastställde de vid tidigare möte diskuterad ersättning som utgår till CS 

ledamöter för kostnader i samband med aktiviteter som beslutats av CS. Ersättning utgår mot 

faktisk kostnad, och t.ex. inte som tidigare för resa med bil 18,50 kr/mil. 

e) Medlemshanterings via SKK 

Ärendet bordlades till nästa möte. 

 

13-§040 Kommittéer 

a) RUK 

a1) Programmet för Rassymposiet är under slutförande. Annons med finalt program, 

anmälningsavgifter m.m. tas fram till RS, och publiceras i Lapphunden samt på hemsidan. 

a2) Förslag till examensarbete har nu inkommit från student vid SLU. CS tillstyrker förslaget, 

och överlämnar ärendet till AK Svensk lapphund för fortsatt handledning av studenten. 

a3) Intresse att arbeta i PR-kommittén för Svensk lapphund har anmälts av ett par personer. 

b) AK – Svensk lapphund 

Centralstyrelsen tog del av den kompletterande information om den genetiska studie av ryska 

hundar för eventuell inkorsning med Svensk lapphund som lämnats till SKK. 

 

c) AK – Finsk lapphund 

Inget att rapportera. 

d) AK – Lapsk vallhund 
Inget att rapportera. 
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e) Tävlingskommittén 

Inget att rapportera. 

 

f) Utställningskommittén 

Inget att rapportera. 

 

g) PR-kommittén 

Inget att rapportera. 

 

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

 

i) Webbkommittén 

Inget att rapportera. 

 

j) Redaktionen 
Inget att rapportera.  

 

 

13-§041 Inkomna skrivelser 

a) Centralstyrelsen tog del av informationen från SKK om inbjudan av icke svenska domare 

till tävlingar och prov. Inbjudan av sådana domare ska godkännas av SKK. Inbjudan till 

utställningar är undantagna. 

b) Centralstyrelsen tog del av informationen att Eva Liljekvist Borg har auktoriserats som 

domare för Lapsk vallhund, och Annica Uppström för Finsk lapphund. . 

c) Johan Haglund fick i uppdrag att efterhöra vilka fler av CS ledamöter än Mats Larsson som 

kan representera SLK vid Kennelfullmäktige 2013.  

 

13-§042 Övriga ärenden  

a) Ordförande informerade om turerna kring flyttande av Södra distriktets årsmöte från 3 till 

24 mars. CS betonade det viktiga i att bestämmelserna i distriktens stadgar beaktas. 

b) Johan Haglund fick i uppdrag att kontakta sammankallande i respektive AK om Rasmöten 

vid RS 2013 för att finalisera programmet. 

c) Johan Haglund fick i uppdrag att kontakta PR-kommittén angående deltagarpriserna vid 

utställningen i samband med RS 2013. 

 

13-§043 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. 
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13-§044 Nästa möte 
Nästa möte är måndag 22 april kl. 20.00. 

 

 

13-§ 045 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

Ulf Zetterström  Ingela Carlén 

Ordförande                                                 Suppleant 

 


