Protokoll fört vid Svenska Lapphundsklubben Hundklubbens Centralstyrelsemöte

Tid: Telefonmöte 20.00 tisdag 17 juni 2014

Närvarande ledamöter:
Teresa Lejenäs, ordförande
Helena Bergström, vice ordförande
Maria Nilsson, utställningsansvarig 
Sten Wallin
Sara Laitamaa
Jannike Hallin
Mimmi Lange, sekreterare
Kassör: Teresa kom med ett förslag, ska tillfråga denne

Närvarande suppleanter:
Johanna Björk

		Ärende:
14-§052	Mötets öppnande	Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade 						mötet öppnat.

14-§053	Fastställande av	Föredragslistan fastställdes
		föredragslistan	

14-§054	Utse justerare		Helena Bergström utsågs till justerare
		till protokollet		Mimmi Lange utsågs till sekreterare

14-§055	Föregående		Protokollet från CS mötet 26/5 -14 lades till 
		mötesprotokoll	handlingarna

14-§056	Beslutsuppföljning	CS beslöt att kontinuerligt följa upp tidigare beslut
						tills dessa är avslutade.
						°Medlemsinformation- PR ordnar förslag till RS, 
						är igång.

14-§057	Ordförande 		°Egen tråd på SLK:s forum omdöpt till "Fråga CS",
		informerar		syftet är att öka synligheten.
						°Web/red har en ny webmaster (Jesper) på gång 						samt förstärkning från Västra.
						°Lathund för inloggningsuppgifter saknas ännu.
						°Mera pr under 2014 för framförallt SLH i olika
						event; Stora Stockholm, Jaktmässa Sunne, Solvalla 						Expo.
						°Nytt ordförandemöte är planerat till 22/6 -14.
						°Cattlin Marques´ mail gällande Östras flytt från
						Solvalla till annan plats.

14-§058	Ekonomi			Information angående ekonomi bordlades till
						nästa CS-möte.

14-§059	Kommittér
		Föredragande: 
		Teresa Lejenäs
				
		a) RUK			Rapport från grundutbildning för avelsfunktionärer.
						Presentation från deltagare i avelskonferens ska 
						komma till CS - LVH har blivit påminda.
						Nordiska AK-mötet i augusti - möte 25/6

		b) AK			Medlemmar inom Slk har informerat om att Nlk vill 
		Svensk Lapphund	vara med och utforma ny standardbeskrivning.

		c) AK			Kommer att skicka två deltagare till Nordiska mötet
		Finsk Lapphund	på Solvalla.
						Hälsoenkäterna

		d) AK			Nytt protokoll finns utlagda på hemsidan.
		Lapsk Vallhund

		e) Tävlings-		Ingegerd Sörensson kvarstår i TK. Hon skriver 
		kommitté			kritiker för årets hundar i Årsboken. Sara 						Laitamaa åtar sig att hjälpa till med översättningar av 						kritiker från engelskan. 

		f) 				Men vem ska skriva ut gamla kritiker och behövs det 		Utställnings-		alls? Förslag: ställa den frågan i nästa Lapphunden 		kommitté			(Helena).
						
		g)				Arbetet flyter på enligt plan; Solvalla-eventet,
		PR-kommitté		försäljning av broschyrer, pris-konto, försäljning 						av Årsboken och PR. Anna Ziegler har gjort en ny
						broschyr som säljs för 5 kr styck. Årsboken printas
						endast på beställning och bör uppmärksamma mera 
						för att säljas mera. Utförsäljning av lagerhållet 						profilmateriel inleddes på SLK Östras utställning 
						25/5.
		g2)				Anna Ziegler har fått uppdraget att ta fram 2015 						års almanacka.

		h)				CS kommer att föreslå RS att kommittén för
		PR-kommittén		PR Svensk Lapphund upphör och funktionen 
		Svensk Lapphund	överförs till PR-kommittén, dock med egna medel.

		i)				Helena tar kontakt med ledamöterna i 
		Ungdomskommitté	Ungdomskommittén för att stötta utvecklingen.

		j)				Jesper Björke ny webmaster. Lars Ä samt PR-
		Webbkommitté	kommittén kommer att träffas under RS för 
						genomgång av hemsidan. Maria och Sara är 						kontaktpersoner.
						Sara är kontaktperson gentemot omplaceringar.
						Mimmi är kontaktperson för Riksstämman.
		k)				Arbetet med att hitta en ny tidningsredaktör fortgår. 
		Redaktionen		Förslag: ha flera redaktörer, eventuellt en 						redaktörsgrupp, Helena och Mimmi anmälde 						intresse.
						
		
14-§060	Inkomna skrivelser	PR är informerad och samarbetar. Bilder har 
		Inbjudan från		gått ut på info på forumet samt FB.
		SKK:s 
		125-årsjubileum

14-§061	Övriga ärenden
		
		a) Nordiskt möte	Nordiskt möte planeras i samband med Östras
						utställning på STOKK:s eventhelg på Solvalla.

		b) Offerter för 		4 st offerter har inkommit. Jannike får i uppdrag
		trycksaker		att förhandla om priserna för tryckning.

		c) Mailadresser	Nya e-postadresser: akfinsk@slk.nu, 						aksvensk@slk.nu, aklapsk@slk.nu, 
						pr@slk.nu, ruk@slk.nu

		d) Cattlins mail	Utställningen ska hållas på Solvalla, då detta är ett 						avgörande tillfälle att skapa pr för raserna. Östra 						kallas på möte 25/6 för att diskutera en kompromiss 						och ev kompensation angående tex inträdesavgiften 						etc. Teresa håller kontakten med STOKK.

14-§062	Ärenden som		Inga av dagens ärenden är av sådan art
		inte får diskuteras
		utanför CS innan
		protokollet är 
		justerat

14-§064	Nästa möte		25/6 kl 20.00. 
