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Svenska Lapphundklubben        

 

Protokoll telefonmöte med Svenska Lapphundklubbens Centralstyrelse  

måndag 22 april 2013. 

Närvarande ledamöter: 

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

Anmält förhinder: 

Bengt-Ove Bergquist, Ingela Carlén, Ulrika Isaksson, Sandra Persson, Monika Tunviken 

 

13-§046 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

13-§047 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes. 

 

 

13-§048 Val av justerare 

Stefan Johansson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  

 

 

13-§049 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades därefter till handlingarna. 

 

 

13-§050 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 

 

 

13-§051 Ordförande informerar 

Inget att informera om. 



 

 
Svenska Lapphundklubben - Centralstyrelsen Sign. 

Ordf. 

Sign. Just.  

Johan Haglund    Sidan 2(4) 

 
 

 

 

 

13-§052 Ekonomi 

a) Saldon 

Punkten bordlades. 

b) Ekonomirapport 

Punkten bordlades. 

 

c) Förskottbetalning Optigen 

Centralstyrelsen beslutade att ge AK Svensk Lapphund i uppdrag att snarats kräva 

återbetalning från Optigen för förskottsbetalning för gentester. 

Centralsstyrelsen beslöt att ge AK Svensk Lapphund i uppdrag att snarast lösa frågan om 

utebliven ersättning för utförda genstester från SKK AK. 

d) Medlemshanterings via SKK 

Ärendet bordlades. 

 

13-§053 Kommittéer 

a) RUK 

a1) Möte om rassymposiet äger rum på måndag 29 april. 

a2) Ingen information om hur planeringen för examensarbetet fortskrider förelåg. 

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

b) AK – Svensk lapphund 

b1) SKK AK har ställt sig positivt till ansökan om att bevilja medel för genetisk förstudie 

inför eventuell inkorsning, och hänsköt ärendet till SKK CS för slutligt godkännande. SKK 

AK har även förslagit arbetsgrupp med bl.a. representanter från SLK, SKK AK samt SLU.  

b1) SKK AK har beviljat dispens för användandet av Snöstjärnans Barr i avel 

http://www.slk.nu/?p=209.  

 

c) AK – Finsk lapphund 

Inget att rapportera. 

d) AK – Lapsk vallhund 
Cecilia Henriksson har deltagit i kurs för avelsråd. Arbetet inför rassymposiet pågår. 

Information om sjukdomar och temperament samlas bl.a. via facebook. E-postadresser samlas 

inför utsändandet av hälsoenkät. Förfrågan on hanhundar har inkommit. Rapport om tomma 

tikar har inkommit; trots detta har en del valpar fötts under våren. 

 

e) Tävlingskommittén 

Inget att rapportera. 

http://www.slk.nu/?p=209
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f) Utställningskommittén 

Centralstyrelsen beslöt att tillstyrkan ansökan från Mellansvenska distriktet om byte av 

utställningsort 20140309 från Mora till Rättvik. 

 

g) PR-kommittén 

Anna Ziegler har lämnat kommittén efter flera års gott arbete. 

 

h) Ungdomskommittén 
Centralstyrelsen beslöt att utse Ida Törneberg till ny sammankallande i UK.  

 

i) Webbkommittén 

Inget att rapportera. 

 

j) Redaktionen 
Inget att rapportera.  

 

 

13-§054 Inkomna skrivelser 

a) Centralstyrelsen tog del av föredragningslistan för SKK CS möte 17-18 april, där bl.a. 

ansökan om bidrag till rassymposiet i augusti ska behandlas. 

b) Centralstyrelsen tog del av informationen om utställningsutbildning för SKKs Länsklubbar. 

c) Information om tjänsten mailutskick för användare av Katalog för PC har tillställts 

distrikten. 

 

13-§055 RS 2013 

a) Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanerna för 2012 fasställdes av CS så långt detta 

är klart. Fortfarande saknas bidragen från Webbkommittén samt från AK Svensk lapphund. 

b) Motionerna till RS gick igenom och Centralstyrelsen beslöt att lämna följande yttranden on 

motionerna: 

1. Motion Svenska Lapphundklubbens uppbyggnad och organisation. Centralstyrelsen 

beslöt att yrka avslag på motionen. 

2. Motion Värdesäkring av Ralf Hjorts testamente. Centralstyrelsen beslöt att yrka avslag 

på motionen. 

3. Motion Medlemskap. Centralstyrelsen beslöt att yrka avslag på motionen. 

4. Motion Nominering av kandidater till Valberedningen. Centralstyrelsen beslöt att yrka 

avslag på motionen. 

5. Motion Årsboken. Centralstyrelsen beslöt att yrka avslag på motionen. 

6. Motion Ta bort ”rabatt” på utställning av 3:e hund. Centralstyrelsen beslöt att yrka 

avslag på motionen. 

7. Motion ”Årets Utställningshund”. Centralstyrelsen beslöt att yrka avslag på motionen. 

8. Motion Klubb Champion. Centralstyrelsen beslöt att yrka bifall till motionen. 

9. Motion ”Årets agilityhund”. Centralstyrelsen beslöt att yrka bifall till motionen. 

10. Motion Årets agilityhund. Centralstyrelsen beslöt att yrka bifall till motionen. 
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c) Stefan Johansson rapporterade om planeringen inför RS-helgen. Boendet och utställningen 

är under kontroll. Dispens har sökts och beviljats av SKK för överskridande av antal finska 

lapphundar tillåtet för en domare. Alla valpar bedöms av en och domare. 

 

 

13-§056 Övriga ärenden  

Inga övriga ärenden förelåg. 

 

13-§057 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-§058 Nästa möte 
Nästa möte är konstituerande möte för nya CS efter RS. 

 

 

13-§ 059 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Johan Haglund 

Sekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

Ulf Zetterström  Stefan Johansson 

Ordförande                                               Ledamot 

 


