
Protokoll fört vid Svenska Lapphundsklubben Centralstyrelsemöte

Tid och plats: Telefonmöte söndag 21 september 2014 kl 19.00

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

Närvarande suppleanter:
Sten Pettersson, Johanna Björk

Föredragslista

14-§100 Mötets öppnande
Ordf hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat

14-§101 Fastställande av föredragslista
Föredragslistan fastställes

14-§102 Val av justerare
Sara Laitamaa utsågs jämte ordförande till justerare

14-§103 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från CS-mötet 2014-08-14 lades till handlingarna

14-§104 Övriga ärenden
*Skk:s lista över 2017 års utställningar är öppnad. 
Beslut: Denna info mailas ut till distrikten.
*Sten Pettersson utses till representant på Skk/Sbk:s specialkonferens i 
februari 2015. Teresa Lejenäs utses till reserv.
*Förslag på ny medlem i Ak Svensk. Styrelsen är ej enig att godkänna den 
nya medlemmen men majoritetsbeslut fattas att godkänna den föreslagna 
medlemmen. Samtidigt fattas beslut om att påminna alla tre Ak om de regler 
som omfattar deras verksamhet.
*Förslag har inkommit angående inrättandet av ett championat i Rallylydnad. 
Beslut: Ordförande skriver en text och mailar SBK.
*Offerter har inkommit från tryckerier angående tryckningen av samtliga 
trycksaker inom klubben. Förslag: Jannike Hallin, Malin Vidlund och PR-
kommittéen ska gemensamt ta tag i detta. 
Beslut: Jannike inbjudes till nästa PR-kommittée-möte för att diskutera 
tryckerikostnader och offerter. Tryckning av sista numret av Lapphunden är 
redan genomfört med nuvarande tryckeri då det inte fanns bättre alternativ.



14-§105 Beslutsuppföljning
Ändring av behörigheter för hemsidan genomfört

14-§106 Ordf informerar
*Ordförandemötet; redogörelse i korthet
*PR-kommittéen: Stora Stockholm, 125-årsjubileum, förberedelser pågår. 
Solvalla Expo, PR hade en välbesökt monter båda dagarna.
*Ungdomskommittéen har startat upp. Helena Bergström är kontaktperson.

14-§107 Ekonomi
Fredrik Bäcklind, adj kassör, redovisade budget och sammanställning av 
utgifter.
*Försäljning PR ligger lågt. En möjlig orsak kan vara att butiken har varit 
stängd på hemsidan.
*Underskott vad gäller Lapphunden. 
Beslut tages om att sänka kostnaden för julannonser i Lapphundens 
julnummer. Malin Vidlund får i uppdrag att komma med ett förslag på sänkt 
pris.
Beslut tages att plasta in julnumret av Lapphunden i syfte att kunna lägga in 
information, tex avi för årsavgift för medlemskap. (Om inte något annan mer 
fördelaktig lösning uppkommer innan manusstop 17 oktober.)
*VP-kontot hos Swedbank är ospecificerat i nuvarande redovisning. Förslag: 
alla poster ska specificeras. 
Beslut tages att alla poster ska specificeras.
*Reseräkningar skickas inte alltid in i tid. 
Beslut tages om att uppmana alla att skicka in reseräkningarna inom 1 
månad.
*Budgetuppföljning. Diskussion kring hur ofta budgetuppföljning ska 
genomföras. 
Beslut: budgetuppföljning ska ske varje kvartal från och med nu. 
*Saldo: På pg 6600 kr

14-§108 Nästa möte
19/10 kl 19.00 (telefonmöte)

14-§109 Mötet avslutas
Ordf tackar för visat intresse och avslutar mötet

Vid protokollet

Mimmi Lange, sekreterare      Justerare Sara Laitamaa      



Justerare Teresa Lejenäs, ordförande


