
Styrelsemöte Lapphundklubben

Tid: måndag 8/12 kl 18.30
Plats: Telefonmöte

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

Närvarande suppleanter
Sten Pettersson, Johanna Björk, Ida Svedlund

Föredragslista
Ärende:

14-§142 Mötets öppnande
Ordf hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat

14-§143 Fastställande av föredragslista
*Den ekonomiska rapporteringen är försenad pga Swedbank

14-§144 Utser Helena Bergström till justerare till protokollet

14-§145 Föregående mötesprotokoll. Protokollet lägges till handlingarna

14-§146 Ordförande informerar
*Ak Lapsk - något nytt? Mari Bankhed förordas bli ny medlem i Ak-lapsk. Beate 
Johannessen ska komma in med en skriftlig motivering.
*Johanna Björk har skrivit en blänkare om rekryteringen till Tk på forumet. Beslut tas 
att bländaren i Lapphunden ska tas om i nästa nummer. 
*Jannike Hallin förordas ingå i PR-kommittén. Hon har mångårig erfarenhet av 
marknadsföring. Beslut tas om att Jannike Hallin ska ingå i PR.
*En planering för CS-möten fastställs. Möte sker sista söndagen i varje månad kl 
19.00. Således under våren ska möte hållas 25/1, 22/2, 29/3, 26/4, samt på RS.

14-§147 Ekonomi
*Föreningen har likviditetsproblem. Orsaken till detta är att fakturor gällande 2013 
har betalats 2014.
*Budgetuppföljning ska ske i november månad.

14-§148 Inkomna skrivelser
*Ansökan för utställningar i Västra distriktet 2017, Skara och Ullared. Maria Nilsson 
rapporterar till SKK.
*Distansutbildning SKK är på gång
*Regeluppdatering SKK för ringsekreterare

14-§149 Övriga ärenden
* Fredrik Bruno, SKK, ska medverka vid mötet angående ett ärende. Han kunde 
dock ej komma idag, vi ska bestämma ett nytt datum med honom.



*Catharina Ellerström, Ak-svensk, har ett förslag angående hur man håller 
avelslistorna aktuella och avför de hundar som inte ska gå i avel. Förslag: skapa en  
”Ej aktuell för för avel”-knapp. Beslut: maila förslaget till Fredrik Bruno för att utröna 
om det är hållbart enligt deras regelverk.
*Förslag från PR om att döpa om Tk till ”Aktiva arbetande hundar”? CS ser för- och 
nackdelar med ett namnbyte men även att det vanskligt att byta namn innan 
kommittén fått medlemmar. Då det bakomliggande syftet är att även locka 
medlemmar som har lapsk vallhund, så enas CS om att till att börja med fråga Beate 
Johannesson, för att få hennes sida av saken. Ett eventuellt namnbyte läggs på is 
tills dess.
*Höjning av årsavgiften. Flera rasklubbar har högre avgifter än Slk. Beslut om att 
lägga en proposition till RS. Motivering: täcka kostnader för hemsidan, 
kommittéerna, etc. Även för att kunna täcka de små kostnader som uppstår i arbetet 
med klubben, tex kuvert, porto, kopiering.
*Valberedningen
*Förslag: SKK ska ha representanter på RS, bland annat mötesordförande och 
sekreterare. Antas.

14-§150
Inga ärenden som inte får diskuteras utanför CS innan protokollet är justerat

14-§151 Nästa möte är 25/1

14-§152 Mötet avslutas. Ordf tackar för visat intresse och avslutar mötet

Vid protokollet

Mimmi Lange, sekreterare

Justeras Justeras

Teresa Lejenäs, ordförande Helena Bergström, vice ordförande


