
Protokoll Centralstyrelsemöte Svenska Lapphundklubben

Tid: söndag 22/2 kl 18.00
Plats: Telefonmöte

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

Närvarande suppleanter
Sten Pettersson

Föredragslista
Ärende:

15-§012 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat

15-§013 Fastställande av föredragslista

15-§014 Utsåg Sten Pettersson till justerare av protokollet

15-§015 Föregående mötesprotokoll
Protokollet lades till handlingarna

15-§016 Ordf informerar
*Thomas Uneholt tillfrågad om att vara mötesordförande på RS

*AK-svensk: 2 nya kennlar, Bph -länk fr SKK, 10 SLH beskrivna. Uppfödare följer 
inte RAS. Maria Niska åker på avelskonferens i mars, representerar alla 3 AK, 
som då ska dela på kostnaderna. Facebook sida för SLH har lämnats till 
Teresa L som adm- PR kontaktas för att få sidan att vara aktiv.

* AK-lapsk: Hälsoenkäterna klara, ny info till nyblivna LVH ägare. Teresa L ingår i 
AK-LVH.

* AK-finsk: Ett fall av misstänkt Addison, ny info till nyblivna FLH ägare.

* RUK: Uppfödar-/medlemsmöte under hösten mellan AK FLH/LVH förslag på 
föreläsare fr Finland ev- agenda kommer utformas. Fortsatt arbete med 
rassymposiumet. 

15-§017 Ekonomi. Bordlades till särskilt budgetmöte

15-§018 Inkomna skrivelser
*Protokoll från Ak-svensk angående kritik av avel på hund som har lindrigt 
navelbråck.
*Kritik har inkommit angående en aktuell avelskombination. Ak-svensk har tagit del 
av kritiken och kommit till slutsatsen att uppfödaren ej har följt RAS rekommendation. 
Vid mailväxling mellan Ak-svensk och uppfödaren anser sig uppfödaren inte behöva 



följa RAS och kommer att ta en kull på de aktuella hundarna. CS ställer sig bakom 
Ak-svensk i detta ärende.
*Inbjudan Viltspårsvecka

15-§019 Rapport från kommittéerna
*Förslag från PR angående ny enhetlig profil och nytt monstersystem. CS godkänner 
den nya profilen och montersystemet. Vad gäller kostnaden för montersystemet 
(17.000 kr) så avvaktar CS beslut, beslutet kommer att tas vid budgetmötet 5/3.
*Montern - konsekvensanalys från PR. PR föreslår att man utser kontaktpersoner på 
distrikten, som dels kan hjälpa till att fylla montrarna med hundar med hjälp av sitt 
lokala nätverk, dels kommunicerar med Mässorna.
*Hur lyfta fram mentalitetsresultat på hemsidan; webbkommittéen. Uppföljning från 
föregående möte. Diskussion kring vad som är idealtemperamentet för våra tre 
raser. På SLK:s hemsida presenteras mentalitetstesterna (resultaten) på olika sätt. 
Önskvärt vore att presentera resultaten på ett likvärdigt sätt. Vad säger AK om 
idealtemperamentet hos våra raser? Mimmi kontaktar AK i denna fråga.
*Tävlingsmomentet ”Årets hane och tik”. Texten på SLK:s hemsida gav utrymme för 
olika tolkningar av reglerna. Beslut fattas om att omformulera denna text så att den 
blir ännu mer tydlig. Uppdraget att omformulera texten ges åt TK. Teresa kontaktar 
dessutom ordföranden i Norge och Finland i denna fråga.
*Ungdomskommittén. Helena fick i uppdrag på förra mötet att dryfta syfte, mening 
och mål med UK, tillsammans med medlemmar i UK. Man kom fram till att målet ska 
vara att aktivera fler ungdomar med hund, genom en fb-sida, tävlingar, samt någon 
rolig aktivitet per år. 
*Text från Ak-finsk till alla domare angående bristande uppförande i ringarna. Texten 
är skriven men mail till domare har ej skickats ännu. Diskussion kring huruvida man 
borde inkludera rädsla hos hunden i ”icke önskvärt beteende”.
*Bekräfta medlemskap med e-postadress; Webb. Denna fråga bordlades.
*Välkomstbrev till medlem; Ingegerd, PR. Detta är på gång, ej klart ännu.
*Gemensamma aktiviteter mellan Nedre Norra och Östra under 2015

15-§020 Övriga ärenden
*Ny policy för ersättning av resor/boende. Teresa har formulerat en text och CS 
beslutar att anta denna. Teresa färdigställer texten.
*Kalendarium upprättat över CS aktiviteter under året.
*Veteranannonser (gratisannons) i Lapphunden, förslag på åldersgräns från 8 år. 
Bifalles.
*SLK har nu fått en egen hemsida. Administratörer är CS styrelse. Syftet är att 
informera om SLK:s och CS aktiviteter.
*Arkivansvarig ska utses. Beslut fattas att Mimmi Lange blir arkivansvarig.
*CS tog ställning att ge Ingegerd Sörensson mandat att handla frimärken från Posten 
på ett belopp överstigande 3000 kr.

15-§021 Inga eventuella ärenden som inte får diskuteras utanför CS innan 
protokollet är justerat

15-§022 Nästa möte, budgetmöte 15/3 18.30

15-§023 Mötet avslutas



Mötessekreterare

Mimmi Lange

Justerare Justerare

Teresa Lejenäs Sten Pettersson


