
Protokoll Centralstyrelsemöte Svenska Lapphundklubben

Tid: söndag 29/3 kl 18.00
Plats: Telefonmöte

Närvarande ledamöter
Teresa Lejenäs (ordf), Helena Bergström, Jannike Hallin, Maria Nilsson, Mimmi 
Lange (sekr)

Närvarande suppleanter
Sten Pettersson, Johanna Björk

Föredragslista

Ärende:

15-§032 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet 
öppnat

15-§033 Föredragslista fastställs

15-§034 Johanna Björk utses till justerare av protokollet

15-§035 Föregående mötesprotokoll
Protokollet lades till handlingarna

15-§036 Uppföljning 

*Slk:s egen fb-sida; hur går det? CS är genomgående positiv. Teasern från PR har 
fått stor spridning, även till media utanför Fb. Beslut: fortsätta skapa inlägg i 
nuvarande takt.

15-§037 Ordf informerar
Bordlades

15-§038 Ekonomi
*Inga frågor togs upp i och med separat budgetmöte 15/3

15-§039 Inkomna skrivelser
*Nytt nyhetsbrev riktat till uppfödare från SKK
*Katalogisering av artiklar från ras- och specialklubbarnas tidskrifter. Ordförande har 
informerat redaktören för Lapphunden.

15-§040 Rapport från kommittéerna

*PR. Uppföljning montern. Distrikten har mailats angående kontaktpersoner, varav 
några har svarat. CS ges information om Torget på hemsidan. Beslut fattas att 
godkänna Torgets utformning.



*RUK. Fråga till RUK (Catharina Ellerström sammankallande) har ställts angående 
redovisningen av mentalitetsresultat på slk:s hemsida. Hon tar detta vidare till RUK:s 
kommande möte.
*Formuleringen av tävlingsmomentet ”Årets hane och tik”. CS fattar beslut om att det 
är ägaren och ingen annan som ska rapportera in resultat och ordföranden får i 
uppdrag att kontakta ordföranden i Norge och Finland i denna fråga. 
*Uk. Workshop i räddningssök planeras. Egen Fb-grupp är aktiv.
*Ak-finsk. Text från Ak-finsk till alla domare angående bristande uppförande i 
ringarna. Texten har formulerats av Ak-finsk men ej skickats iväg till domarna ännu.
*Wk. Bekräfta medlemskap med e-postadress. Denna fråga bordlades vid förra 
mötet. Ordföranden tar denna fråga med Wk vid deras nästa möte.
*Välkomstbrev till medlem; Ingegerd, PR. texten är nu skriven och Cs fattar beslut 
om att godkänna den.

15-§041 Övriga ärenden
*Fyra st motioner till RS från Anneli Lindh. Beslut om att detta tas upp vid ett 
kommande möte med SKK:s Föreningskommitté.
*Kontaktpersoner inom CS ska utses gentemot Ruk, varje enskild Ak och 
Lapphunden. Beslut fattas om att Teresa Lejenäs utses för Ruk, Helena Bergström 
för Ak-finsk, Sten Pettersson för Ak-svensk och Johanna Björk för Ak-lapsk samt 
Mimmi Lange för Lapphunden.
*Gratismedlemskapet föreslås bli 1/2-prisetmedlemskap. Orsaken är att de flesta 
gratismedlemmar ej blir betalande medlemmar, det gör att gratismedlemskapet 
kostar mycket för klubben. Beslut fattas om att först räkna på vad det kostar 
Lapphundklubben.
*En annons har lagts in på Forumet på Slk:s hemsida. Ska annonser få läggas där? 
Fattas beslut att ej tillåta detta, annonser hänvisas till Torget.
*Mellansvenska distriktet vill veta om det går att ändra en genomförd utställning till 
en Vp. Cs fattar ett nekande beslut, detta är ej tillåtet. Ordföranden meddelar 
frågeställaren.
*Uppgifterna i annonserna om parade hundar/planerade kullar på slk:s hemsida. Är 
uppgifterna som lämnas riktiga och vem ansvarar för detta? Beslut fattas att fråga 
Skk om vi får länka till deras hunddatabas på vår hemsida, så medlemmen lätt har 
tillgång till olika uppgifter.
*Övre norra distriktet anmäler ändringar i utställningar 2017.

Fredag 14/7 17.00 Kvällsutställning, VP
Lördag 15/7 17.00 SKK-VP
Söndag 16/7 17.00

15-§042 Eventuella ärenden som inte får diskuteras utanför CS innan protokollet är 
justerat

15-§043 Nästa möte

15-§044 Mötet avslutas

Mötessekreterare



Mimmi Lange

Justerare Justerare

Teresa Lejenäs Johanna Björk


