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Svenska Lapphundklubben  
Protokoll fört vid Svenska Lapphundklubbens riksstämma 

den 11 maj 2013 i Backamo. 

 

 

§ 2013 - 1 Mötets öppnande 

Ordförande Ulf Zetterström öppnade mötet och hälsade närvarande delegater 

och medlemmar välkomna. 

 

§ 2013 - 2 Justering av röstlängd 
 Röstlängden upprättades.  

 

 Distrikt/röster Delegater/  röster  
 Övre Norra    7 Liselott Brännström 4 

Görel Idergaard 3 

    

Nedre Norra   5 Maud Dewall  1 

  Raili Molin  1 

   Veronica Hälldahl 1 

   Josefin Norén  1 

   Ulrika Skoog  1 

  

Mellansvenska  10 Hans Balstedt 4 

Beate Johannessen 3 

Malin Widlund 3 

  

Östra                10  Tina Ahlman   5 

                 Maria Nilsson    5 

                
Västra 8 Anette Johansson 2 

  Anette Lundgren 1 

  Jan Karlsson  1 

  Marie Lundgren 1 

  Pia Turunen  1 

  Veronica Eriksson 1 

                                                                       

Södra 7 Marianne Stenström 2 

  Cecilia Åkesson 2 

Anna Ziegler  2 

Ingrid Bååth  1 

 

47 

 

 Beslut: Riksstämman beslutade att godkänna röstlängden. 

 

§ 2013 – 3 Val av ordförande för riksstämman 
 Till ordförande vid Riksstämman 2013 valdes Olle Bernhardtz.. 

  

§ 2013 – 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 SLK/CS anmälde Johan Haglund som sekreterare vid mötet. 
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§ 2013 – 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
Beslut: Riksstämman valde Mats Larsson och Ulf Zetterström att jämte 

mötesordförande justera dagens protokoll och att vara rösträknare. 

 

§ 2013 – 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. 
 

§ 2013 – 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. 

 

§ 2013– 8 Fastställande av dagordning 

Beslut: Riksstämman godkände dagordningen. 
 

§ 2013 – 9 Föredragning av: 

a) SLK-CS verksamhetsberättelse föredrogs.  

Riksstämman tog del av verksamhetsberättelsen.  Fråga ställdes om läget för 

PR-kommittén för Svensk lapphund. CS hoppas att vid sitt nästa möte kunna 

utse ledamöter i kommittén, samt att flytta budgeterade 10.000 SEK från PR-

kommittén till PR-kommittén för Svensk lapphund. 

Fråga ställdes om utbildning i föreningsteknik. Föreningskommittén i SKK 

erbjuder sådan utbildning, och information om detta sänds till distrikten via FKs 

nyhetsbrev. Samarbete med Studiefrämjandet kan och bör etableras centralt 

såväl som lokalt för utbildningsändamål. 

Fråga ställdes om rapport från nordiska lapphundsklubbsmötet i Finland hösten 

2012. När protokoll från finska klubben föreligger kommer detta att publiceras 

så att SLKs medlemmar kan ta del av informationen. 

Fråga ställdes om publicering av minnesanteckningar från kommittéernas 

möten. Minnesanteckningar/protokoll ska fortlöpande publiceras från såväl 

kommittéernas som distriktstyrelserna möten så att SLKs medlemmar kan följa 

vad som händer i klubben. 

Diskussion fördes om hur SLKs hemsida kan förbättras. Centralstyrelsen avser 

att ge denna fråga prioritet under kommande verksamhetsår. 

Fråga ställdes om hur direktinformation till SLKs medlemmar kan förbättras 

t.ex. genom e-postutskick och elektroniska nyhetsbrev. För att detta ska kunna 

fungera måste medlemmarna ha angivit sin e-postadress, och även gett tillstånd 

till direktutskick enligt PUL. Lösningar för att möjliggöra detta bör sökas. 

 

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

Riksstämman tog del av årsbokslutet. Diskussion om Årsboken uppstod. 

Upplagan är mycket liten, ca 40 böcker sålda per år. Då innehållet i Årsboken 

upplevs som värdefull och intressant bör informationen om Årsboken förstärkas, 

exempelvis genom att exemplar av föregående år Årsbok finns till beskådning 

på RS. Genom att RS numera ligger tidigare på året är knappast görligt att ha 

senaste aktuella Årsbok till försäljning på RS.  

 

c) SLK-CS revisionsberättelse. 

Riksstämman tog del av revisionsberättelsen.  
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§ 2032 – 10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om enligt dessa 

 uppkommen vinst eller förlust 

Beslut: Riksstämman fastställde resultat- och balansräkning samt uppkommen 

förlust. 

 

§ 2013 – 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående riksstämma givit till 

 styrelsen 

 Valberedningen bör ta fram förslag på valberedning vid kommande års 

Riksstämmor. Detta skall enligt stadgarna göras varför åtgärd från CSs sida  

inte är påkallad. 

 Hur kan distrikten öka antalet anmälningar till SLK:s utställningar? Detta är 

en fråga för distrikten att lösa. CS kan underlätta diskussionen genom att 

anordna ordförandemöte. 

 Centralstyrelsen och förvaltarna av Ralf Hjorts arv bör se över balansen 

mellan aktier och andra värdepapper i nämnda arv. CS anser att nuvarande 

balans är god och ger stadig avkastning i form av aktieutdelning även under 

perioder när utvecklingen av aktiemarknaden varit negativ. 

 

§ 2014 – 12 Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

Beslut: Riksstämman beslutade enhälligt att bevilja Centralstyrelsen 

ansvarfrihet för verksamhetsåret 2012. 

 

§ 2013 – 13 Föredragning av 

a) SLK-CS förslag till verksamhetsplan. Diskussion uppstod om behovet av 

kontinuerlig förnyelse av mål och medlemsnytta.  

Beslut: Riksstämman godkände verksamhetsplanen för 2013. 

 

b) SLK-CS förslag till rambudget föredrogs. AK Finsk lapphund förde fram att 

budgeten den planerade hälsoenkäten endast täcker halva behovet av antalet 

utskickade enkäter. För att möjliggöra att samtliga enkäter kan skickas ut under 

2013 för bearbetning under början av 2014 uttalade Riksstämman sitt stöd för att 

medel för detta kan förskotteras under 2013, och att detta clearas i budgeten för 

2014. Portokostnaderna och kostnaderna för trycksaker för enkäten kan därför 

dubbleras under 2013 jämfört med de i budgeten upptagna medlen. 

Beslut: Riksstämman godkände rambudgeten. 

 

c) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 

Beslut: Riksstämman beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2013. 

  

§ 2013 – 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: 

Teresa Lejenäs Fyllnadsval  1 år  
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Beslut: Riksstämman beslutande i enlighet med valberedningens förslag. 

 

 b) Val av ordinarie ledamöter  

 Valberedningens förslag:   

 Johan Haglund Omval 2 år 

 Ingela Carlén  Nyval 2 år 

 Marie Andersson Fyllnadsval  1 år 

   

 Beslut: Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.  

 

c) Val av suppleanter  

 Valberedningens förslag: 

 Monika Tunviken Omval 2 år  

 Johanna Björk Nyval  2 år 

 Ida Svanberg  Nyval 2 år 

 

 Beslut: Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§ 2013 – 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 2013: 

  Olle Bernhardtz Omval  1 år  

  Gunne Åhl 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 2013: 

  Iréne Jonsson Omval  1 år 

  Bo Abrahamsson Nyval  1 år 

 

  Beslut: Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

   

§ 2013 – 16 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 

 

 a) Val av ledamöter i valberedningen  

  Valberedningen förslag:  

  Maria Niska Omval  1 år 

  Lena Wallin Nyval  2 år 

 

Beslut: Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

   

  Val av sammankallande i valberedningen för ett år 
  Valberedningens förslag:  

  Satu Järlbrink 

 

Beslut: Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
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§ 2013 – 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16 

  

Beslut: Riksstämman beslutade om omedelbar justering av punkterna 14 – 16. 

Mötesordförande Olle Bernhardtz och de två av riksstämman valda 

justeringspersonerna Mats Larsson och Ulf Zetterström justerade  

 omedelbart punkt 2013: 14 till 16. 

 

§ 2013 – 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till riksstämman eller som av 

 distrikt anmälts till styrelsen för behandling av riksstämman. 
 

 Motioner 

1. Motion Svenska Lapphundklubbens uppbyggnad och organisation. 

Beslut: Riksstämman beslutade att avslå motionen. 

 

2. Motion Värdesäkring av Ralf Hjorts testamente. 

Beslut: Riksstämman beslutade att avslå motionen. 

 

3. Motion Medlemskap.  

Beslut: Riksstämman beslutade att avslå motionen. 

 

4. Motion Nominering av kandidater till Valberedningen.  

Beslut: Riksstämman beslutade att avslå motionen 

 

5. Motion Årsboken. 

Beslut: Riksstämman beslutade att avslå motionen. 

 

6. Motion Ta bort ”rabatt” på utställning av 3:e hund. 

Beslut: Riksstämman beslutade att avslå motionen. 

 

7. Motion ”Årets Utställningshund”. 

Beslut: Riksstämman beslutade att avslå motionen. 

 

8. Motion Klubb Champion. 

Beslut: Riksstämman beslutade att avslå motionen med röstsiffrorna 25 mot 

och 22 för.  

 

9. Motion ”Årets agilityhund” 

Beslut: Riksstämman beslutade att bifalla motionen med röstsiffrorna 32 för 

och 10 mot. 5 röster lades ner. Såväl hoppklass som agilityklass kommer att 

införas. 

 

10.  Motion Årets agilityhund. 

Beslut: Riksstämman beslutade att bifalla motionen. Klass 1, 2 och 3 kommer 

att införas. 
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§ 2013 – 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. Ulf Zetterström informerade om att av distrikten 

avslagna motioner inte kan tas upp som motioner på RS, men att ärendena i 

sådana motioner kan tas upp till diskussion under denna punkt. 

Följande punkter togs upp till diskussion: 

 

 Frågan om obligatorisk PRCD-testning av samtliga valpkullar av Svensk 

lapphund bör föras vidare för diskussion i nya CS samt i AK Svensk 

lapphund. 

 Tillsättande av medlemmar i Avelskommittéerna hanteras av 

Centralstyrelsen, och medlemmar kan ingå under så lång tid som intresse 

finns. Medlemmar kan adjungeras för arbete under begränsad tid. 

 

§ 2013 – 20 Mötets avslutande 

Mötesordförande Olle Bernhardtz tackade avgående ordförande Ulf Zetterström, 

styrelsemedlemmar, delegater och närvarande medlemmar för en väl genomförd 

riksstämma och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet  

 

 

 

 

Johan Haglund 

Mötessekreterare 

 

 

 

Justeras Justeras Justeras 

 

 

 

Olle Bernhardtz Mats Larsson Ulf Zetterström 

Mötesordförande Justeringsman Justeringsman 

 


