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Svenska Lapphundklubben 

Protokoll möte med svenska lapphundklubbens centralstyrelse i Stockholm söndagen 29 Mars 

Närvarande ledamöter: Teresa Lejenäs (mötesordförande), Stefan Johansson, Mats Larsson.  

Närvarande suppleanter: Ida Svanberg(mötessekreterare), Johanna Björk. 

Anmält förhinder: Monika Tunviken. 

 

14-§014 Mötets Öppnande 

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

14-§015 Fastställande av föredragningslistan  

Föredragningslistan fastställdes.  

14-§016 Val av justerare 

Johanna Björk utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  

 

14-§017 Föregående mötesprotokoll  

Protokollet från CS mötet 2014-02-12 lades till handlingarna.  

 

14-§018 Beslutsuppföljning 

• Arbetsbeskrivning kommittéer – nu har alla kommittéer en arbetsbeskrivning. 

• Standardbeskrivning svensk lapphund  

• Medlemsinformation – material för välkomnande av nya medlemmar presenteras på RS 

av PR- kommittén. 

• Lagerlokal/kritiker – Konstaterades att SKK sparar kritiker i 1 år. SLK har sparat kritiker 

sedan 70-talet. Frågan tas upp till diskussion på RS vad SLK skall göra av dessa 

utställningskritiker. 

• Obetald julannons Hundsport – betald. 
 

14-§019 Ordföranden informerar 
Tidningen är lämnad till tryckeriet och snart på väg ut till medlemmarna. Nuvarande redaktör 

har avsagt sig sitt uppdrag och klubben söker en ny redaktör till tidningen. 

 

Lars Ähdel ska lära ut hur hemsidan fungerar till PR under RS med förhoppning om att 

gammal information ska uppdateras och att sidan görs mer användarvänlig. 

 

14-§020 Ekonomi 
a)Saldouppgifterna för klubbens konton är följande: Kassa 5580 kr, Plusgiro 68 829 kr,  
Fondkonto 205731 kr. 

b)Ekonomirapport budgeterad förlust 2013 mycket lägre än först budgeterat. 

c) Budget 2014 – även 2014 väntas bli ett förlust år. 

 

14-§021 Kommittéer  
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a) RUK – Protokoll från 10 Mars gicks igenom. Konstaterades att protokollet inte ligger ute 

på hemsidan. Detta mest troligt pga. att det är svårt att lägga ut dokument och att det 

tar alldeles för lång tid.  
b) AK-Svensk Lapphund – Skrivelse från uppfödare angående rekommenderat max antal 

valpar/kullar i RAS.  Ändringen har godkänts i enlighet med uppfödarnas önskemål och 

ändrats till "rekommendationen är 15 avkommer".  CS godkänner RAS och ordföranden 

mailar ut det nya RAS.  

c) AK-Finsk Lapphund – Pia Turunen ny sammankallande. Arbetet med hälsoenkäterna 

fortskrider. Hälsoenkäten finns med i tidningen Lapphunden. Ingen uppgift hittills på 

svarsfrekvensen.  

Status RAS – Teresa kontaktar Pia T. 

 

d) AK-Lapsk vallhund – Inget att rapportera. 

 

e) Tävlingskommittén –Cattlin Marques och Pernilla Magnusson gavs i uppdrag att köpa in 

årspriser till tävlingshundarna och Ingegerd Sörensson gör detsamma till 

utställningahundarna. 

 

f) Utställnings kommitté – 

f1)-Brev från medlem ang var distrikten väljer att placera sina VP-utställningar. CS 

beslutade om att det är upp till distrikten att bestämma vilka utställningar som ska vara 

VP-utställning 

f2)- Dubbelbokning 2016 Östras utställning flyttas. 

 

PR-kommitten – g 1) utförsäljning webbshop – kvarvarande lager i SLKs webshop reas ut 

till halva priset. Intäkterna går tillbaka till PR-kommitten.  Nya profilkläder håller på att 

arbetas fram. 

g 2) En monter planeras till solvalla utställningen i augusti med förhoppning om mycket 

publicitet. Samt till västkustvalp utställningen. 

g) g 3)Lapphundar i konsten – PR behöver bilder. 

 

h) Pr-kommittéen Svensk lapphund -om CS äger beslutsrätt vill vi upphäva tidigare beslut 

om PR-Svensks sammansättning och uppdra till PR att utse medlemmar. Vid mötet rådde 

det osäkerhet om beslutet om hur kommittén ska bemannas fattades vid RS eller av CS. 

 

i) Ungomskommitten – SLK har 35 medlemmar via SHU. Mats mailar Teresa 

kontaktuppgifterna till dessa. 

 

j) Webbkommitten – j1)Följande funktioner skulle avsevärt underlätta och förenkla 

arbetet med hemsidan -Ett automatiskt utskick om när medlemskapet är på väg att gå ut, 

idag fungerar det inte. Detsamma önskas även för valpannonser. – Utskriftsfunktion med 

en excellfil på vilka medlemmar vars medlemskap är på väg att gå ut samt deras 

adresser. Klubben saknar mailadresser till många medlemmar. – Automatiskt 
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återskapade lösenord. Flertalet mailadresser går ej längre att använda då lösenorden är 

förlorade. 

Arbetet skall vara slutfört och presenteras till riksstämman. 

j 2) Beslutade CS om att lägga ut information på hemsidan om att medlemskap och 

annonser aktiveras inom 10 arbetsdagar.  

k) Redaktionen – Ida Törnegren har avsagt sig redaktörskapet. Teresa kallar till ett 

ordförandemöte i ett försök att hitta en ny redaktör. 

14-§022 Inkomna Skrivelser – Ett stort antal skrivelser från SKK passerar men pga. rådande 

situation då styrelsen saknar en fast sekreterare tar vi ej upp dessa idag. 

Styrelsemedlemmarna får dessa i sin mail och tar då del av dem. En av en inkomna 

skrivelserna berörde en uppfödare i klubben som meddelats registreringsförbud. 

14-§023 Övriga Ärenden – Inga övriga ärenden fanns. 

14-§024 Ärenden som inte får diskuteras utanför styrelsen innan protokollet är justerat    

CS beslutade att inga av dagens ärenden är av sådan art att de inte får diskuteras utanför 

styrelsen innan protokollet är justerat. 14-§025 Nästa möte söndagen 4 Maj kl18. 

14-§026 Mötet avslutas  

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 Ida Svanberg 

Justeras   

 

Teresa Lejenäs   Johanna Björk 

Ordförande  

 

 


