
Svenska lapphundklubben
Centralstyrelsen

Dagordning Styrelsemöte

Tid: 15-05-31 19:00
Plats: Telefonmöte

Närvarande: Teresa Lejenäs 
Ordf.
Ledamöter
Bengt-Ove Bergquist
Hans Balstedt
Jannike Hallin

Madelene Lindström
Maria Nilsson
Sten Pettersson

Suppleanter
Helena Bergström
Mikael Köpman
Håkan Klaar
Anmält förhinder

Övriga -
____________________________
______

________________________________________

Föredragningslista
Ärende: Förslag till beslut:

§ 15 - 045 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna 
och förklarar mötet öppnat.

§ 15 - 046 Fastställande av 
föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes för mötet

§ 15 - 047 Utse justerare till protokollet Helena Bergström utsågs att jämte ordförande 
justera protokollet. Justering av protokoll sker 
enligt rullande schema i bokstavsordning.
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§ 15 - 048 Föregående protokoll Teresa redovisade senaste protokollet som ännu 
inte är renskrivet och upplagt på slk.nu. Sekr. 
uppdaterar slk.nu.

§ 15 - 049 Ekonomi
Vad kostar gratismedlemskapet till
nya medlemmar 
Lapphundklubben?

-Frågan väcktes hur vi säkerställer att de 
valpköpare som erhåller gratismedlemskapet 
stannar kvar i klubben? Fredrik redovisar 
kostnader vid nästa möte (planerat budgetmöte i 
juli)

§ 15 - 049 Uppföljning
SLK:s egen FB-sida; hur går det?

Länk till SKK hunddatabas på vår 
hemsida?

Rekvisition för ersättning från 
Optigen/SKK.
Formuleringen Årets hane/tik. 
Beslut: be Johanna Björk skriva 
om texten.
Vad händer om Ingegerd lämnar 
sina uppdrag?

-FB sidan får allt fler följare. Lägga upp en 
spegling på hemsidan för att sprida den 
ytterligare.
-Mikael tar upp det med Lars så att SKK tillfrågas
igen.

Bengt-Ove kollar vad som kan finnas i gamla 
protokoll.
Förslag till texten är färdigskriven. Framkom ett 
önskemål om samlingsdokument om vilka 
historiska RS beslut som finns
Teresa kontaktar Ingegerd angående framtida 
lösningar av medlemshantering m.m.

§ 15 - 050 Ordföranden informerar
Glenton (leverantör av 
glaspriserna) levererade ej priserna
i tid till RS.

Priserna för Årets hundar av glas kan inte skickas 
utan risk att de går sönder i hanteringen så 
möjligheten att fördela dessa runt om i distrikten 
för vidare distribution till vinnarna. Teresa kollar.

§ 15 - 051 Inkomna skrivelser
- Index för HD (och möjligen även
ED för finsk lapphund) från 2016.

- Förfrågan från Lisa Molin om att
gå som aspirant för alla våra tre 
raser för Leni Finne vid SKKs 
utställning i Vänersborg

CS diskuterade SKK mejl och beslutade att 
invänta rassymposiet i höst innan respons.

CS har inget att invända  om önskemålet.

§ 15 - 052 Rapport från kommittéerna
RUK

Redaktion

PR

RUK förbereder rassymposiet. Rassymposiet 
kommer att hållas till självkostnadspris.
Anlagsprov gällande fårvallning undersöks för 
lapsk vallhund.

Tidningen på gång.

Illustrationer Måns Hjernquist till 
rasbeskrivningar och PR. Förslag att ta ställning 
till håller på att tas fram.
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Förteckning över enhetliga typsnitt som ska 
användas för material i SLKs namn.

§ 15 - 053 Övriga ärenden
Uppdatering av hemsidan av 
delägare på hemsidan.

Vid utställningen under RS så har 
ett antal hundar deltagit vars ägare
ej är medlemmar i SLK. 

Mikael ordnar uppdatering enligt SKK register.

Teresa upplyser östra distriktet om annullering av
utställningsresultat i enlighet med SKK 
championat och utställningsregler.

§ 15 - 054 Ärenden som inte får diskuteras 
utanför centralstyrelsen innan 
protokollet är justerat.

 CS beslutade att inga av dagens ärenden är av 
sådan art att de inte får diskuteras utanför 
styrelsen innan protokollet är justerat.

§ 15 - 055 Nästa sammanträde Telefonmöte den 28:e juni 18:30

§ 15 - 056 Mötet avslutas Ordförande tackade för visat intresse och 
avslutade mötet

Vid protokollet

Bengt-Ove Bergquist
Sekreterare

Justeras Justeras

Teresa Lejenäs Helena Bergström
Ordförande SLK
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