
Motion 1 
 
Svenska Lapphundklubbens uppbyggnad och organisation. 
Bakgrund  
Svenska lapphundklubben är en så kallad Riksstämmeorganisation och har i dagsläget ca 1300 
medlemmar fördelade över 6 distrikt. 
Var och ett av dessa distrikt ska enligt stadgarna ha en ordförande, en vice ordförande, 3 övriga 
ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Därutöver ska varje distrikt även ha 2 revisorer och 2 
revisorssuppleanter och en valberedning bestående av 3 personer. 
Vidare har klubben en centralstyrelse och flera olika kommittéer som även de kräver ett relativt 
stort antal personers engagemang. I så gott som alla ovan nämnda instanser finns enligt uppgift 
vakanser. 
Motivering 

Det förefaller också bli allt svårare att besätta alla de nuvarande posterna med personer som är 
villiga att offra av sin tid för ideellt arbete. För att styrelsen ska vara beslutför krävs det dessutom 
att mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Om man istället ombildar klubben till en Årsmötesorganisation som ser ut som på den bifogade 
schematiska bilden kan man bättre ta tillvara de engagerade personernas tid och kunskaper. 
En annan vinst i det här sammanhanget är att varje medlem då får rösträtt på årsmötet, vilket 
troligtvis gör att fler kommer till årsmötet och även engagerar sig i klubben när vägen mellan 
förslag och beslut blir kortare. 
De flesta möten som hålls är redan idag telefonmöten så de geografiska perspektiven spelar 
mindre roll, huvudsaken måste vara att de personer som engagerar sig i klubben ges tillfälle att 
arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt för våra hundraser. 
Dagens system med delegater till riksstämman kräver att varje delegat är väl insatt i alla tre 
rasernas situation, vilket förståeligt nog inte alltid är fallet. 
Bedömning 

En ombildning av SLK från Riksstämmeorganisation till Årsmötesorganisation är en ganska enkel 
procedur som SLK dessutom får hjälp med av SKK. På senare tid är detta förfarande tydligen 
något som börjat rekommenderas till mindre klubbar just för att få de engagerade personerna 
att räcka till för alla poster. Med den föreslagna modellen får man också en bättre 
kommunikation de olika kommittéerna sinsemellan, samt mellan kommittéerna och styrelsen. 
Att beslutsvägarna dessutom blir kortare när organisationen blir plattare är något som tveklöst 
skulle underlätta arbetet, inte minst för Svensk lapphund. 
Yrkande 

Ombilda Svenska lapphundklubben från en Riksstämmeorganisation till en Årsmötesorganisation 
enligt den bifogade schematiska bilden, där klubben styrs av en styrelse med representanter från 
alla tre raserna och samtliga kommittéer. Under styrelsen ligger kommittéer för respektive 
ras(dagens AK) eftersom förvaltandet av de till klubben knutna raserna ändå är varje 
specialklubbs huvudsakliga uppgift. 
Dagens Redaktion, PR- och Webkommittéer kan bilda en Informationskommitté, eftersom dessa 
är närbesläktade och bör kunna ha mycket nytta av varandra. 
Vidare kan man slå ihop Utställnings och Tävlingskommittéerna då de i klubbens regi i huvudsak 
är verksamma vid samma tillfällen. Slutligen bör det finnas en Ungdoms- och Aktivitetskommitté 
som samordnar alla aktiviteter som inte omfattas av Utst./Tävl. eftersom klubbens nya 
medlemmar, såväl ungdomar som äldre, är vår väg in i framtiden. 
Så varför inte fira jubileumsåret med en omorganisation och en nystart för SLK! 

 

/Malin Widlund medlem i SLK Mellansvenska distriktet 

 

 

Styrelsens kommentarer: Yrkar bifall, då det de facto ÄR svårt att fylla alla positioner i distrikten. Räknar man 

alla poster som ska fyllas i alla 6 distrikt, så uppgår detta till 84 st. Många av dessa skulle säkert göra ett 

bättre/mer engagerat arbete i en mer otvungen kommittéform. Direktdemokrati skulle också vara en 

välkommen ändring. Styrelsen anser motionen vara värd att upptas som motion till Riksstämman. 



Motion 2  

 

Angående värdesäkring av Ralf Hjorts testamente. 

Sammanfattning: 

I syfte att värdesäkra Ralf Hjorts testamenterade tillgångar föreslås att: 

Riksstämman fattar beslut om att en större del av Ralf Hjorts testamenterade aktier skall flyttas över i 

säkrare placeringar med säker avkastning.    

 

Motivering: 

Snabba förändringar på aktiemarknaden kräver idag en mycket aktiv förvaltning. Närvaron av så 

kallade ”aktierobotar” som fattar beslut om köp och försäljning av aktier på mikrosekunder ger 

upphov till snabba förändringar på aktiemarknaden. Aktiernas värde växlar snabbt mellan upp- och 

nergång. Orsakerna till förändringarna har blivit allt svårare att analysera och förutspå. En mycket 

aktiv närvaro på aktiemarknaden krävs därför för att säkra aktietillgångarnas värde. 

Placeringar i s.k. ”fasta papper”, t.ex. räntebärande placeringar, med säker avkastning ger inte samma 

möjligheter till snabb kapitaltillväxt som aktier. Istället erbjuds en garanterad och överskådlig 

kapitaltillväxt som inte kräver samma marknadsnärvaro och dessutom med en obetydlig risk. Att ha 

testamenterade tillgångar placerade i så riskfyllda papper som aktier är idag känns principiellt felaktigt 

med tanke på givarens syfte, d.v.s. att ge SLK en stark kassa som ger ökat stöd till verksamheten och 

dess mål. Fast förräntning av kapitalet ger dessutom fördelar som bättre möjligheter till långsiktig 

planering och tryggare ekonomi samt större möjligheter till långsiktiga åtaganden.     

Förslag: 

Med anledning av ovanstående föreslås riksstämman ge Centralstyrelsen, tillsammans med de i 

testamente angivna förvaltarna, i uppdrag att se över Ralf Hjorts testamenterade tillgångar i syfte att 

minst 75% av tillgångarna omplaceras i s.k. ”fasta papper” med granterad avkastning. Resterande 25%  

kan om centralstyrelsen och förvaltarna finner det lämpligt placeras i aktier, fonder etc. med s.k. 

medelhög risk.  

Notering: 

Ovanstående förslag förutsätter naturligtvis att testamentet ger utrymme för en sådan förändring. 

Förslaget innebär inga begräsningar vad det gäller utnyttjade av externa resurser som t.ex. 

placeringsexperter, fondförvaltare etc. vid genomförandet av riksstämmans beslut.  

 

Nedre Norra distriktet via Per-Åke Forsberg  

 

 

 

 



Motion 3 
 
Medlemskap 

Medlemsavgiften har i många år varit 200 kr samt för fam. medlem 25 kr. 

För uppfödare tillkommer 100 kr/år för att visa att det finns några kennlar i klubben, Kennelannons. 

Är vi uppfödare aktiva, har vi 2-3 parning/valpnings annons på hemsidan, kostnad 50 kr styck. 

Enligt slk:s budget inkommer ca. 16 000 kr för dessa annonser, som vi uppfödare  betalar. Vi anser att 

dessa annonser  ska vara en service för medlemmar/nya medlemmar. En hemsida utan information 

vilka kennlar det finns, samt om det finns några valpar, gör det svårare för de som eventuellt är 

intresserade av raserna.  Det är brukligt i  andra specialklubbar , samt på Kennelklubbens ”Köpa 

hund” sida, med denna service.  

Om man höjer medlemsavgiften med 15 kr per medlem, som idag är 1307st. Får klubben en intäkt på 

19 605 kr. 

FÖRSLAG: Kennelannons och valpannonser bör ingå i medlemsavgiften. 

Ingrid Bååth 

 

SLK Södra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion 4 

Motion gällande nominering av kandidater till 

Valberedning. 

Sammafattning: 

För att effektivisera riksstämmans årsmötesförhandlingar och minska risken för en utdragen 

process i en enskild fråga föreslås att: 

Riksstämman fattar beslut om att sittande valberedningen i fortsättningen även skall föreslå 

kandidater till ny valberedning. 

Motivering: 

Nuvarande praxis är att riksstämman utser kandidater till valet av ny valberedning. Eftersom 

det i detta fall saknas en naturlig förberedande process så kan frågan lätt dra ut på tiden.  

Personer tillfrågas under pågående stämma både direkt offentligt och via mobil. Förfarandet 

innebär en hel del onödig väntan i avvaktan på svar från de tillfrågade. Detta skulle kunna 

undvikas genom att den sittande valberedningen även får i uppdrag att för riksstämman 

föreslå kandidater till den nya valberedningen. Valberedningen har i sitt arbete en naturlig 

kontakt med medlemmar inom SLK. Det känns därför naturligt att valberedningen sköter 

denna fråga.   

Några stadgemässiga hinder kan inte anses föreligga. Formuleringen av § 10 i stadgarna 

gällande valberedningen måste snarare anses styrka en sådan ordning, ” Av riksstämman 

utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie 

riksstämma”. Stadgemässigt föreskrivs valet av valberedning i § 7, Mom. 3, punkt 15.  

Något stark övervägande skäl till att en sittande medlem i valberedningen inte skulle kunna 

föreslås för omval av valberedning kan i egentligen inte anses föreligga eftersom det är 

riksstämman som fattar beslutet om valberedningens slutgiltiga utformning. Varje delegat har 

rätten att ifrågasätt och motsäga sig valberedningens förslag och föreslå annan/andra 

kandidater.  Den sed som anses finnas inom föreningslivet och som föreskriver att sittande 

medlem i valberedning inte bör/kan föreslås för omval av valberedningen är idag inte absolut. 

Flera andra föreningar och organissationer använder idag förslagen ordning. Viktigt att notera 

är att valberedningen inte har något förvaltnings- eller granskande uppdrag. Valberedningen 

syfte kan förenklat beskrivas som att den genom sitt förberedande arbete (tillfråga- och utse 

kandidater) ska effektivisera årsmötesförhandlingarna. Noterbart är också att riksstämman 

inte kan avslutas före en ny valberedning är utsedd, oavsett hur lång tid det tar. 

Förutom ovan nämnda motiveringar kan man också ifrågasätt om det är rätt att en enskild 

person skall tvingas svara på en förfrågan inför hela stämman som idag ofta är fallet. Alla 

känner sig säkert inte bekväm i en sådan situation och kan genom detta ”tvingas” in i 

uppgiften mot sin egentliga vilja. 



Förslag: 

Med anledning av ovan och beroende på tolkning av stadgarna presenteras stämman två olika 

förslag till beslut: 

Alternativt 1
*
: 

Med anledning av ovanstående uppmanar stämman kommande valberedningar att förbereda 

samtliga val som stadgarna föreskriver. D.v.s även presentera valbara kandidater till ny 

valberedning.          

Alternativ 2
**

: 

Med anledning av ovanstående föreslås årsstämman fatta beslut om att valberedning 

fortsättningsvis även ska ha i uppdrag att för riksstämman föreslå kandidater till valberedning 

för det kommande verksamhetsår. 

  

* Stadgarna föreskriver redan föreslagen ordning varför riksstämman endast behöver uppmana till att 

den följs (bokstavlig tolkning). 

** Stadgarna och föreningspraxis ger utrymme för olika tolkningar och därmed även ordningar. 

Stämman måste därför fatta beslut om en ny ordning enligt förslag.   

 

Notering: 

Om ovan angivna förslag inte anses rymmas inom de nuvarande stadgarnas ramar eller helt bryter 

mot gällande föreningspraxis bör förtydligande av stadgarna gällande valberedningens uppgift 

övervägas. Antingen genom omformulering av punkt 15 i riksstämmans dagordning där ordet ”val” tas 

bort eller genom ett förtydligande av § 10 där det framgår att valberedningen inte har till uppgift att 

förbereda val av ny valberedning. 

 

Nedre Norra distriktet via Per-Åke Forsberg                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motion 5 
 

   ÅRSBOKEN 

 

Årsboken är idag  mycket bra och intressant läsning för alla. Nackdel är att den är stor och otymplig 

och den blir utsliten och tappar blad. Årsboken 2011 innehåller 321 sidor. 

Svensk lapphund 75 sidor 

Finska lapphund  200 sidor 

Lapsk vallhund  42 sidor. 

Förslag:  Att göra en årsbok per ras, då den kommer att bli mer lätthanterlig. Samt kostnad efter 

antal sidor. Då har medlemmar ett eget val vilken/vilka årsböcker man vill köpa. 

 

Ingrid Bååth 

 

SLK SÖDRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Bakgrund:  
Anmäler man till utställning får man sk rabatterat pris vid anmälan av 3:e hund. Denna "rabatt"  förutsätter 
samma registrerade ägare och gäller på lägsta anmälningsavgiften.  
 Förslag: 
Ta bort "rabatten". 
Motivering: 
I dag är det kostsamt att arrangera en utställning. SKK har inga rabatter för ett visst antal anmälda hundar. 
SKK har inte heller något digert prisbord eller väl utvalda domare till våra raser. 
För Valp tar de mellan ca SEK 180-240, Veteran 280-290. För övriga klasser SEK280 - 330. Sedan råder ju även 
differentierade ännu högre avgifter vid de större SKK arrangemangen. 
Idag tar vi i MSV SEK 270 resp 200 resp 100 . 
Vi ligger idag procentuellt sett betydligt lägre i pris än SKK utställningarna. Det blir allt svårare att 
finna sponsorer. Allt kostar mer, domare ringsekreterare etc. 
För att kunna bibehålla en hög standard på våra utställningar föreslås att rabatten tas bort. Denna borttagning 
av rabatt är något som bör gälla för samtliga distrikt och gå vidare till RS för ytterligare beslut. 
Mål: 
Att bibehålla en hög standard på våra utställningar prismässigt, domarmässigt och konkurrensmässigt. 

 
/Anneli Lindh, Medlem Mellansvenska 

 
 
Styrelsens kommentar: Mellansvenska distriktet har inte för avsikt att som ensamt distrikt ta bort rabatten från 
3:e hund. Dock anser vi att den bör upp till diskussion på Riksstämman. Konsekvensanalys bör göras. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion 7 
 

 

 "Årets Utställningshund"  
Bakgrund:  

 Årets hane & tik 

 Tävlingen är öppen för alla registrerade svenskägda svenska lapphundar, finska lapphundar samt lapska vallhundar vars ägare är medlem 
i Svenska Lapphundklubben. 

 Tävlan sker på alla av SKK godkända utställningar i världen. 
 Baserade på publicerade resultat i tidningen Lapphunden, utländska resultat måste skickas in av  

utställaren själv, erhåller hundarna poäng efter slutlig placering på resp. utställning (ladda ner tabell). 
Tilläggspoäng erhålls efter särskild tabell där antalet deltagare är beroende på antalet hundar som deltagit i 
exteriörbedömningen. Hanhundar och tikar räknas var för sig. 

 Tävlande får tillgodoräkna sig poäng från fyra utställningar. Har två eller flera hundar uppnått samma poäng avgör i första hand inbördes 
möten och i andra hand strukna poäng i turordning. 

 De tre första hanarna resp. tikarna vid sluträkning erhåller minnespriser.  

Förslag: 
Att vi ska ge våra specialutställningar inom SLK extra status att anmäla sig till. Föreslås att MINST 2 av de 4 
utställningarna man får tillgodoräkna sig ska vara på utställningar arrangerande av SLK. 
Motivering: 
Höja statusen på våra specialutställningar. Kanske väljs vår specialklubbsutställning framför SKKs utställningar 
som många ligger i anslutning till våra datum så att vår specialklubbsutställning kanske väljs framför SKK:s 
utställningar som många ligger i anslutning till våra datum. I mars varje år har vi i MSV att "slåss" mot 
utställning i Strängnäs (samt Crufts). I juni mot Avesta samt Västerbottens Kennelklubb.   
Detta pris borde ju främst främja vår moderklubb "SLK". 
Mål: Att få se fler "Lapphundar" på våra specialutställningar! 
/Anneli Lindh medlem i SLK, MSV Distriktet 
 
Styrelsens kommentar: Yrkar bifall och vidarebefordran till Riksstämman, då vi anser att det är ett rimligt antal, 
och skulle gynna samtliga distrikt, både ekonomiskt och socialt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slk.nu/userfiles/27/Tvlingsregler%20rets%20hane%20och%20tik%20SLK.pdf


Motion 8 
 

 

Klubb Champion 

 

Då det har efterfrågats på förra rikstämman, vad man kan göra för att höja deltagarantalet på våra 

specialutställningar, har vi förslag att införa klubbchampions. 

 

När man blivit svensk champion och deltager i championklass, vinner klassen med ck, får man ett 

klubbcert. När man fått 4 klubbcert blir man klubbchampions. En inofficiell titel där klubben 

förslagsvis kan dela ut ett diplom/pokal. 

 

Ingrid Bååth 

 

SLK Södra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion 9 
 

 

 

Motion om ”Årets agilityhund” 
 
I nuvarande ”Årets agilityhund” räknas resultatet för deltagande hund 
samman för deltagande både i grenen Agility och i Hopp. Vi vill istället att 
det ska finnas ”Årets agilityhund” och ”Årets hopphund” eftersom det är 
två olika typer av grenar inom hundsporten agility och det skiljer sig så 
pass mycket i utförandet. 
Vi anser att poängräkningen ska vara densamma som den varit. 
 
 
Ida Gustavsson och Johanna Gustafsson för SLK övre norras styrelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion 10 
 

Årets Agilityhund 

  

Bakgrund: 

  

Idag slås både Klass 1, 2 och 3 ihop när man tävlar om Årets Agilityhund så tävlingen är svår 

att  

vinna om man tävlar i de högre klasserna. 

  

Förslag: 

Att låta sära på klasserna i Agility så som det görs i bruks/lydnad och rallylydnad 

för att så många som möjligt ska tycka att det är motiverat att skicka in sina resultat 

Låt det blir Årets Agilityhund Klass 1 resp Klass 2 och 3. 

  

Motivering:  

Det är stor skillnad på att tävla och ta pinnar i Klass 1 kontra Klass 2 , för att inte tala om 

Klass 

3. Under tävlingsformen som råder är det väldigt svårt, för att inte säga omöjligt för de som 

tävlar i  

klass 2 och 3 att vinna Årets Agilityhund. 

  

Mål:  

Att se till att tävlingen är till för alla, i alla klasser. 

 

Cecilia Åkesson 

 

SLK Södra 


