
 
Svenska Lapphundsklubben 
Centralstyrelsen 
 

Protokoll fört vid telefonmöte 140212. 
 
Närvarande:  Teresa Lejenäs Frånvarande: Ingela Carlén 
 Mats Larsson    Ida Lilja 
 Stefan Johansson   
 Monika Tunviken 
 Johanna Björk 
  
    
   
§ 14-01 Mötets öppnande 

Teresa hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 14-02 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes. 
 

§ 14-03a Val av mötessekreterare. 
 Stefan J valdes till mötessekreterare. 
 
§ 14-03b Val av justerare 

Monika T valdes att jämte mötesordförande justera protokollet. 
 

§ 14-04 Föregående protokoll  
 Protokollet från arbetsmöte den 2013-12-19 saknas. Bordläges till nästa möte. 
 
§ 14-05 Beslutsuppfölning 

• Arbetsbeskrivning kommittéerna 
• Standardbeskrivning Svensk Lapphund 
• Medlemsinformation 
• Lagerlokal/kritiker 
 

  
§14-06 Ordföranden informerar 
 Arbetet med nästa nummer av lapphunden pågår och utkommer inom kort. 
 
 PR jobbar på bra och det har kommit mycket positiva omdömen från MyDog  
 St Sthlm och Jokkmokks marknad.  Profilkläder håller på att tas fram. 
 

Slk ´s östra distrikt ansöker om att få flytta sin höstutställning till Stockholms 
kennelklubbs arrangemang på Solvalla i augusti. 

 



 Ordf. har varit i kontakt med Lars Ädel angående  hemsidan. 
 
 
 
 
§ 14-07 Rapporter  
 a)Ekonomi  

 Saldon 131231: 
Plusgiro 68829 kr 

 Fondkonto 205 731 kr  
 Sparkonto 5 580 kr 
 

Det preliminära bokslutet är klart. 2013 års förlust uppgår till 16 218 kr mot en 
budgeterad förlust på 82 100 kr. Den stora skillnaden beror främst på att 
Lapphunden kom ut med 3 nr varav ett som dubbelnummer i stället för 4 nr. 
Aktieutdelningen är 60% högre än budgeterat, samt att ak för finsk lapphund har 
gjort ett bra jobb för att hålla ned kostnaderna för hälsoenkäten. 

  
§ 14-08 Kommittéer 

a) RUK 
 Arbetar på, har möte onsdag 
  

b) AK-Svensk Lapphund 
Arbetar på. Planerar för möten som skall spridas i landet. 
 
Beslut om justering av RAS  med anledning av en skrivelse från flera uppfödare 
av svensk lapphund bordlades till nästa möte. 
 
c) AK-Finsk Lapphund 
Arbetet med hälsoenkäten fortsätter. 
 
d) AK-Lapsk Vallhund 
Inget att rapportera 
 
e) Tävlingskommittén 
Vi har svårt att hitta någon som vill ingå denna kommitté.  Cattlin Marques och 
Pernilla Magnusson hjälper till med sammanställningen av resultaten gällande 
2013. Skall vi kunna fortsätta med tävlingsverksamheten måste dock personer i 
klubben visa mer vilja att ta på sig uppdrag. 
 
f) Utställningskommittén 
Vi har fått en skrivelse från SKK som påpekar att vi har två SLK utställningar 
som krockar tävlingsåret 2016. Arbetet med att rätta till detta pågår. 
 
Beslut togs om att flytta Västras VP utställning 2014 då den distriktet valt 
krockar med RS. Ny plats och datum blir Borås 28:e juni. 
 
g) PR-Kommittén 
Jobbar på mycket aktivt och bra och har fått beröm för de arrangemang man 
deltagit i senaste månaderna.  



 
 
h) PR-Kommittén SLH 
Rollups framtagna. 
 
 
i) Ungdomskommittén 
Inget att rapportera . Mats L uppdrogs att kontakta medlemmar i kommittén för 
att ta reda på om de kvarstår. 
 
j)  Webbkommittén 
Ordf. har varit i kontakt med Lars Ä för att diskutera hemsidan. Fler personer 
som skall hjälpa Lars eftersöks och han skall vara behjälplig med sätta in dessa i 
arbetet. 
 
 
k) Redaktion 
Möte nästa vecka för att hjälpa Ida T.  Sista datum för att lämna in material till 
Lapphunden nummer 1 har varit så den är snart på väg ut till medlemmarna. 
 
 

§ 14-09 Inkomna skrivelser 
 CS tog del av inkomna skrivelser . Inga var av beslutande karaktär. 
 
§ 14-10 Övriga ärenden 

Diskuterade åter om artikel från medlem skall tas in i Lapphunden.  Med 
röstningen 3 för, 1 emot och 1 nedlagd togs beslutet att artikeln skall få tryckas i 
tidningen.  
 
Ordf. tar kontakt med kennel som ej betalt avgift för  julannonsen i Hundsport.
  

  
§ 14-11 Ärenden som inte får diskuteras utanför CS innan protokollet är justerat  
 Inga ärenden av denna karaktär. 
 
§ 14-12 Nästa möte  
 Budgetmöte i Stockholm den 29:e mars  
 
§ 12-101 Avslut 
 Teresa tackade deltagarna för mötet och avslutade mötet. 

 
Ordförande:  Mötessekreterare: 
 
……………………………… ……………………………. 
Teresa Lejenäs  Stefan Johansson 
 
 
Justerare: 
 
………………………………. 



Monika Tunviken 


