
Styrelsemöte Lapphundsklubben

Tid: söndag 8/10 kl 10.00
Plats: Farsta, Larsbodavägen 53

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

Närvarande suppleanter: Johanna Björk

Närvarande övriga: Olle Bernhardtz, revisor, Fredrik Bäckström, adj kassör

Föredragslista
Ärende:

14-§131 Mötets öppnande
Ordf hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat

14-§132 Fastställande av föredragslista

14-§133 Johanna Björk utsågs till justerare av protokollet

14-§134 Föregående mötesprotokoll. Protokollet lägges till handlingarna

14-§135 Ordf informerar
*Ak Lapsk har problem. Protokoll saknas och de önskar hjälp. Teresa inbjuder sig 
själv till möte med ak-lapsk.
*Lista ungdomsmedlemmar. Lyfta till Web för en komplett lista. Alla  
ungdomsmedlemmar i Hundungdom (Skk) ger ett bidrag på 50 kr/medlem till Slk, 
viktigt att informera om detta.
*Inventering av Slk:s butik, uppskattat värde: 20.000 kr. Lagret förvaras hos Mats 
Larsson. Håkan Klaar och Olle Bernhardtz kommer att tillsammans med fd kassören 
Mats Larsson göra en inventering, värdering och inhämtning av lagret 16/11.
*Hedersmedlem föreslagen: Britt Marie Donell. Styrelsen har inte fått en motivering 
till nomineringen, vi inväntar denna innan beslut tas.

14-§136 Ekonomi
a) Saldon
Kassa, plusgiro, placeringskonto, VP-konto
b) Budgetplanering 2015.
*Budgeten överskreds under innevarande år, särskilt var det Lapphunden som hade 
underbudgeterats. Inkomsterna förmodas vara ungefär desamma. 2015 års budget 
präglas därför av vissa nedskärningar. En nedskärning som föreslog var dels 
budgeten till CS, dels till Ak. Dessutom beslöts att alla Ak skulle få samma 
penningsumma. Men med tillägget att kommittéerna kan äska mer pengar om 
behovet uppstår.



*Revisor och kassör föreslår CS att inhämta ekonomisk redovisning från de olika 
distrikten. Beslut tas att så ska ske.

*Inkomsterna är beroende av medlemsavgifter. Endast ca 270 medlemmar är 
gratismedlemmar i år (valpmedlemskap). Detta är mindre än hälften av de valpar 
som säljs varje år. Hur kommer det sig? Informerar säljarna om medlemskapet och 
dess fördelar? En rasklubb uppgift är att stötta och men även kontrollera aveln. Det 
borde således ligga i kennlarnas intresse att göra reklam för ett medlemskap i Slk till 
varje ny valpägare. En annan fråga är hur man får medlemmarna att förnya sitt 
medlemskap. 
Beslut tas att:
-CS:s kassör skickar ett mail till distrikten om vilka medlemskap som håller på att gå 
ut.
-CS skickar ut ett mail till alla kennelägare om att informera valpköparen om 
fördelarna med att vara med i Slk.

*Frågan om styrelsens prioriteringar/syften med 2015 års budget diskuterades:
-öka engagemanget i kommittéerna (särskilt ungdomskommittén, webkommittén och 
den nu vilande tävlingskommittén) STRUKTUREN
-Lapphunden prioriteras eftersom det är där klubbens kommunikation med 
medlemmarna sker (förutom hemsidan) TIDNINGEN
-distrikten är viktiga för utställningar och allmän samvaro kring hundarna. Etiskt 
handlande, att verka som förtroendevald ställer vissa krav. Samarbete mellan 
distrikten DISTRIKTEN
-kontroll/redovisning av ekonomin i alla led EKONOMISK REDOVISNING/       
TRANSPARENS
-marknadsföring av våra raser utåt, gäller särskilt slh och lvh MARKNADSFÖRING

14-§137 Inkomna skrivelser
*Skk. Det är inte tillåtet att röka, ej heller e-cigarett, under tjänstgöring i ringen.
*Svenska Västgötaspetsklubben har lämnat ett förslag om regelrevidering av agility. 

14-§138 Övriga ärenden
*Möte med Ak 7/12, 19.00
*Roll-ups. Östra vill låna in klubbens roll-ups, marknadsföra slk på sina event. Beslut 
att alla distrikt får roll-ups i original i fil. Roll-ups:en i slk:s ägo lånas inte ut då de 
behövs för Stora Stockholm och de slits lätt ut.
*Lapphundsvännerna. Olle Bernhardtz tar kontakt med dem för ett samarbete.
*Beslut tas att kurser/föreläsningar som medlemmar i kommittéerna deltar i (när de 
sponsras av klubben) ska redovisas i Lapphunden.

14-§139
Inga ärenden som inte får diskuteras utanför CS innan protokollet är justerat

14-§140
Nästa möte 8/12 kl 18.30, telefonmöte

14-§141
Mötet avslutas. Ordf tackar för visat intresse och avslutar mötet



Vid protokollet

Mimmi Lange, sekreterare

Justeras Justeras

Teresa Lejenäs, ordförande Johanna Björk, suppleant


