
Protokoll fört vid Svenska Lapphundklubben Centralstyrelsemöte 

Tid och plats: Telefonmöte söndag 19 oktober 2014 kl 19.00 

Närvarande ledamöter: 

Teresa Lejenäs (mötesordförande), Maria Nilsson, Jannike Hallin, Sara Laitamaa, Helena 
Bergström, Mimmi Lange (mötessekreterare) 

Närvarande suppleanter: 

Sten Pettersson, Ida Svanberg, Johanna Björk

Föredragslista

14-§119 Mötets öppnande 

Ordf hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat 

14-§120 Fastställande av föredragslista 

Föredragslistan fastställes 

14-§121 Val av justerare 

Maria Nilsson utsågs jämte ordförande till justerare 

14-§122 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från CS-mötet 2014-09-28 lades till handlingarna 

14-§123 Inkomna skrivelser

*DNA-tester, skk-artikel om användningen av DNA-tester. Beslut tas om att låta denna artikel gå 
som följetong i Lapphunden, med tillägg av en kommentar författad av RUK, för att återknyta dessa 
rön till våra raser.

*Dispensansökan inkommen från kennelägare avslås på rekommendation av Ak-finsk. Orsaken är 
avsaknad av hd-registrering.

*SKK:s temautbildning för avelsfunktionärer i mars 2015, Ras – hur gör man?Anmälan är 
öppen för främst medlemmar i Ak men även andra kan anmäla sig vid intresse.

*SKK:s lista över nya domare, varav några är för våra raser, lägges ut på hemsidan. (Maria 
Nilsson)

*SKK:s Framtidsgrupp ska se över utställningsverksamheten, hur man kan förbättra. Enkät skickats 
ut till distrikten att fylla i. Mimmi Lange sammanställer. Ska in till SKK senast 15/1.

*Motioner till Kennelfullmäktige ska in senast 31/3 2015, till Annika Klang.

*Ändrad dag/tid för utställning; 15/5 2015 i Haninge

*Forskningsnyheter. Jämttikar har ökad risk för diabetes pga tillväxthormon i samband med löp.



14-§124 Övriga ärenden 

*Protokollpunkten Beslutsuppföljning avskaffas.

*Kroppsvallarna, ett initiativ att över rasklubbsgränserna arbeta fram ett anlagsprov för vallning. 
Beslut tas att Marie Bankhed blir styrelsen representant mot Kroppsvallarna. 
*SKK:s regelrevidering angående agility. Hur nå ut till de aktiva om att chansen finns att kunna 
påverka? Beslut tas om att lägga upp ett dokument på Slk:s hemsida. (Maria Nilsson)

*Regelrevideringskonferens SBK i november. Vem åker? En person (valfri) är anmäld. Inga svar 
har inkommit från distrikten.

*Håkan Klaar redogör för sitt avtal med Arrak. I korthet: Arrak ska stå för hela logistiken. Kunden 
ska kunna välja ur hela katalogen och sätta klubbemblem på. Kostnad: 85 kr inkl logistik/leverens. 
Tryckavgift 13 kr/plagg. 15% av intäkten kommer att gå till klubben. Medlemmar i Slk kommer få 
en rabattkod, 10% rabatt. Såsmåningom kommer det att finnas olika emblem för de tre olika 
raserna. Angående prisklasser: Arrak har 3 olika prisklasser att välja emellan. 

Beslut tas att Håkan Klaar och PR-kommittéen kan gå vidare med avtalet med Arrak.

*CS föreslår ett möte med de tre Ak. Anledningen är att en Ak har föreslagit detta, samt att ett 
intresse finns från CS då många ledamöter är nya och inte känner till Ak:s arbete fullt ut. Med 
största sannolikhet känner inte våra medlemmer heller till Ak:s arbete, och vad ”man får” från Ak:s 
sida när man betalar medlemsavgiften. (Mimmi Lange)

*Ida Svedberg får i uppdrag att till nästa gång uppdatera CS om Ryssprojektet.

14-§125 Ekonomi 

*Saldo per den 2014-10-19 är 19 896 kr på plusgiro. Finns inget saldo på plac-konto eller vp-konto

*Ekonomisk redovisning. På revisorernas önskemål beslutas att redovisa saldon för distrikten 2 
gånger/år, i maj och december.

*Önskemål från web-kommittéen om införande av swish-konto. Det finns flera fördelar med swish-
konto för de enskilda användarna, tex vid utgifter på utställning. Kostnad: 500 kr/år och 30 öre/
transaktion. Beslut tas om att pröva ett år med swish-konto (2015). Kassören får i uppdrag att 
anskaffa swishkonto.

*På förekommen anledning ger styrelsen Ingegerd Sörensson mandat att beställa frimärken.

14-§126 Nästa möte 

8/11 kl 10.00, i Stockholm

14-§127 Mötet avslutas 

Ordf tackar för visat intresse och avslutar mötet 

Vid protokollet



 

Mimmi Lange, sekreterare 

Justerare Justerare

Teresa Lejenäs, ordförande Maria Nilsson, ledamot


