
Kallelse Styrelsemöte Lapphundklubben

Tid: söndag 25/1 kl 18.00
Plats: Telefonmöte

Närvarande ledamöter
Teresa Lejenäs, Helena Bergström, Jannike Hallin, Maria Nilsson, Mimmi Lange

Närvarande suppleanter
Sten Pettersson, Johanna Björk, Ida Svanberg

Föredragslista
Ärende:

15-§001 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet 

öppnat

15-§002 Fastställande av föredragslista

15-§003 Utser Jannike Hallin till justerare av protokollet

15-§004 Föregående mötesprotokoll
Protokollet lägges till handlingarna

15-§005 Ordf informerar
*Exteriördomarkonferens. Anmälan ska göras tre år i förväg. Anmälan ska lämnas in 
till SKK senast 1/7-2015. Förslag: Ruk ta fram en agenda och anmälan. Bifalles. 
Förslag: Att uppmana domare att söka egna pengar från SKK. Bifalles.
*SKK informerar att de söker kandidater från specialklubbarna till SKK:s CS. Kan vi 
nominera någon från SLK? Vi hittar ingen lämplig kandidat just nu.

15-§006 Ekonomi
a) Saldon
Plusgiro: 21.730 kr.
Placeringskonto 163.000 kr
b) Ekonomirapport. Vi går igenom budgetutfallet för året 2014 samt även den 
budgetplanering för 2015 som föreslagits (se bifogad fil).

15-§007 Inkomna skrivelser
*Byte av utställningsdag. Lördag 28/5-16 Österbybruk (istället för 26/3-16 i 
Stockholm).
*SKK har beslutat om ett möte mellan SKK avelskommitte/föreningskommitte och 
SLK för att reda ut vissa problem i klubben. (Sammankallande Fredrik Bruno, SKK).
*Ansökningar om tävlingar i Rallylydnad ska lämnas in senast 15/9 året innan 
tävlingen hålls.
*SKK:s årsredovisning 2014

15-§008 Övriga ärenden



*Montern. SLK:s monter vid My Dog, synpunkter från medlem diskuterades. Förslag 
att profilera montern mer, tex införskaffa  renskinn, renhorn, etc. beslöts att delges 
PR-kommittén då de jobbar på utformandet av ny monter i år. CS ger också PR i 
uppdrag ge feedback på årets arrangemang samt uttrycka önskemål för framtida 
arrangemang vad gäller ringarnas inbördes placering med motivering varför detta är 
så viktigt för SLK. 
*Montern på My Dog var inte fullt bemannad, bristen gällde främst slh och lvh. Då 
problem med bemanning även gällt andra mässor diskuterades kring hur man bäst 
kan engagera uppfödare och hundägare att bemanna montrarna. Förslag: Ta 
personlig kontakt med uppfödare. Att de uppfödare som deltar får ett nedsatt pris på 
tex valpannonser. Inget förslag godkändes utan PR får i uppdrag att diskutera och 
komma med en rekommendation.
*Mentalitetstestet Bph; hur kan vi uppmuntra medlemmar att genomföra detta test? 
RUK har lyft detta. Diskussion. Förslag: Diplom till uppfödare som gör bph, 
korningsdiplom? Beslut: Maila webkommitteén hur man kan lyfta fram mentalitets-
testresultat på hemsidan/hunddatabasen.
*”Hund ej tillgänglig för avel”-text. Diskussion och synpunkter på detta. Beslut: CS 
godkänner texten och skickar den till sammankallande i AK slh. 
*Ingegerd Sörensson har ett förslag om tillägg av regler för ”Årets hane och tik”. 
Tillägget lyder 
Baserade på publicerade resultat i tidningen Lapphunden, utländska resultat måste skickas in 
av utställaren själv, senast 2 månader efter utställningen har varit, erhåller hundarna poäng 
efter slutlig placering på resp. utställning. Tilläggspoäng erhålls efter särskild tabell där 
antalet deltagare är beroende på antalet hundar som deltagit i
exteriörbedömningen. Hanhundar och tikar räknas var för sig. 
Beslut: CS godkänner tillägget och det kommer att läggas ut på hemsidan.
*Valberedningen deltar genom Satu Järlbrink och Lena Wallin Pettersson. Läget är 
följande: Både Satu och Maria Niska avgår ur valberedningen 2015. 
Valberedningens arbete för att ersätta de två ledamöterna pågår.
*Nya regler för Årets Agilityhund; motioner som gick igenom på RS 2013. Johanna 
Björk har gått igenom protokollet för RS 2013 och mailar informationen till 
webkommittén. Elina Berté har sagt ja till medlemskap i TK.
*Ryssprojektet. En sammanställning för 2014 har gjorts av projektledaren Catharina 
Ellerström. Projektledare för 2015 blir Malin Widlund. CS fattar beslutet att 
ordförande för AK slh ska vara CS representant i Ryssprojektet.
*Ska Slk ha en egen facebook-sida, förslag från medlem. Syftet är att finnas där 
medlemmarna i stor utsträckning redan finns, dvs på Facebook. CS ger Helena 
Bergström i uppdrag att skapa en sådan.
*Ungdomskommittén. Det har framkommit ett önskemål om att ta hjälp från Helena 
Bergström i att dra igång arbetet där. Det har varit svårt att hålla engagemanget vid 
liv över tid. CS ger Helena Bergström i uppdrag att formulera syfte och mål med UK, 
tillsammans med medlemmarna i UK.
*Domare vid rasspecialer. Förslag från medlem att det ska tas fram riktlinjer för val 
av domare. Diskussion. Hur gör andra klubbar? Inget specifikt beslut fattat.
*Riktlinjer för klubbens medlemmar kring uppträdande mm. Beslut tas om att göra en 
länk på hemsidan till förening.se
*Jokkmokks marknad. Allt för få hundar är anmälda, särskilt gäller detta slh och lvh. 
Ska vi ställa in? Då Sara Laitamaa fick förhinder att delta idag inväntar vi hennes 
åsikt.



15-§009 Inga ärenden som inte får diskuteras utanför CS innan protokollet är 
justerat

15-§010 Nästa möte, 22/2 kl 18.00

15-§011 Mötet avslutas

Mötessekreterare

Mimmi Lange

Justerare Justerare

Teresa Lejenäs Jannike Hallin


