
Protokoll fört vid Svenska Lapphundklubben Centralstyrelsemöte

Tid och plats: Telefonmöte söndag 28 september 2014 kl 19.00

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

Närvarande suppleanter:
Sten Pettersson, Ida Svanberg

Föredragslista

14-§110 Mötets öppnande
Ordf hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat

14-§111 Fastställande av föredragslista
Föredragslistan fastställes

14-§112 Val av justerare
xx utsågs jämte ordförande till justerare

14-§113 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från CS-mötet 2014-09-21 lades till handlingarna

14-§114 Övriga ärenden
*Tk, tävlingskommittéen är vilande. Förslag: ska aktiveras igen. 
Beslut fattas att Tk ska aktiveras igen. Helena Bergström får i uppdrag att 
göra förfrågningar bland medlemmar som tävlar med sin hund. Mimmi Lange 
får i uppdrag att skriva blänkare till Lapphunden, på Facebook och på Slk:s 
hemsida (forumet) kring återuppväckandet av Tk och förfrågningar om 
medlemmar.
*Håkan Klaar har formulerat ett avtal tillsammans med klädfabrikanten Arrak 
om att sätta Slk:s logga på deras kläder. Diskussion uppstår angående 
prisnivån på Arraks produkter och att flera alternativ är värda att ses över. 
Beslut tas att kalla Håkan Klaar till nästa CS-möte, i syfte att förklara sitt val av 
Arrak.
*Regelrevidering av Rallylydnad ska vara inskickat till Skk senast 10/10.
Beslut tages om att maila distrikten i frågan (ordförande och sekreterare).
*Ak Svensks arbetssätt angående "avlivning" diskuteras. Det har framkommit i 
samtal med Ak Svensk att det är mycket viktigt att avlidna hundar tas bort från 
hunddatabasen. Förslag: varje hundägare ska själv registrera sin avlidna hund 
som avliden och får 1/2 år på sig. Om så ej sker kontaktar Ak Svensk berörd 



hundägare. I de fall hundägaren inte kan nås, ska CS ge sitt godkännande att 
Ak Svensk kan ta bort den avlidna hunden ur hunddatabasen. 
Beslut fattas i enlighet med förslaget.
*Riksstämma 2015 på Gålö Havsbad. Förslag: CS ska stå för hälften av 
kostnaden, dvs 3250 kr.
Beslut fattas i enlighet med förslaget.
* RAS Finsk Lapphund. CS är enig om att skicka in denna senaste version till 
SKK. Beslut. RAS Flh skickas in till SKK.
*Lapphundens redaktör Malin Vidlund har inkommit med förslag på 
annonspriser till julnumret av Lapphunden.  CS har inga invändningar mot 
prisbilden. 
Beslut: prisbilden godkänns.
*Alla i CS ska skicka in en sk selfie med jultema till Lapphunden senast 17/10, 
i syfte att presentera CS för läsarna.

14-§115 Beslutsuppföljning
Info angående SKK:s lista över 2017 års utställningar har mailats till distrikten. 
Catrin Renlund har godkänts som ny medlem i Ak svensk.
Julnumret av Lapphunden kommer inte att plastas in.

14-§116 Ekonomi

*Saldo per den 2014-10-05 är 25 615 kr

14-§117 Nästa möte

19/10 kl 19.00 (telefonmöte)

14-§118 Mötet avslutas
Ordf tackar för visat intresse och avslutar mötet

Vid protokollet

Mimmi Lange, sekreterare      Justerare    

Justerare Teresa Lejenäs, ordförande


