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Svenska lapphundklubben  
Centralstyrelsen 

Dagordning Styrelsemöte 
 

 
 
 

Tid:  15-06-28 18:30 
Plats: Telefonmöte 
 
 
 Närvarande: Vice Ordf. Hans 

Balstedt 
 

 Ledamöter 
Bengt-Ove Bergquist 
Jannike Hallin 

 
Maria Nilsson 
Sten Pettersson 
 
 

   
 Suppleanter 

Helena Bergström 
Mikael Köpman 
Håkan Klaar 

 
 
 
 

 Anmält förhinder 
Teresa Lejenäs 
Madeleine Lindström (avgått) 

 
 
 

 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 Jannike Hallin utsågs att jämte ordförande justera 
protokollet. Justering av protokoll sker enligt 
rullande schema i bokstavsordning. 
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§ 15 - 048 Föregående protokoll Bengt-Ove redovisade senaste protokollet som 
läggs till handlingarna. 
 

§ 15 - 049 Uppföljning 
-Ny sekreterare i CS då B-O 
Bergquist avgår av personliga 
skäl. 
-Ny ledamot i CS då M Lindström 
avgår av personliga skäl. 
-Annulerade utställningsresultat? 

 
Posten sekreterare bordläggs för att tas upp som 
första punkt vid nästa möte. Helena Bergström 
ersätter B-O Bergquist som ledamot i styrelsen. 
Mikael Köpman ersätter Madelene Lindström 
som ledamot i styrelsen. 
Helena följer upp frågan med annullering av 
utställningsresultat. 

§ 15 - 050 V. Ordföranden informerar Positivt bemötande vid kontakter med norska 
och finska lapphundklubbarna. Klubbarna 
överens om att ett nära samarbete skulle vara till 
gagn för alla. 

§ 15 - 051 
 

Inkomna skrivelser 
AK-finsk föreslår Ulrika 
Hjertkvist till ny ledamot. 

Inga inkomna skrivelser. 
Telefonmöte med nuvarande AK för justering av 
antalet ledamöter tas av Maria. 

§ 15 - 052 Rapport från kommittéerna 
 PR :  
 
WEB:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungdomskommitté: 
 
Frågan väcktes om 
ungdomskommittén och PR bör 
samarbeta runt ungdomsaktiviter.  
 
Utställningskommitté: 
En representant från varje distrikt i 
kommittén? 

 
F2F planeringsmöte 22 augusti 
 
Möte hölls i onsdags där det diskuterades att 
uppdatera utseendet på hemsidan.  
Uppdatering av rasregistret för SLH i samarbete 
med AK.  
Hunddatabasen ska uppdateras med ”knapp” för 
att statussätta hund som ej för avel. 
Utökad behörighet för två nya personer med 
åtkomst till källkoderna. 
 
- Planering inför höstens Räddnings/ sök 
evenemang för medlemmarna.  
- Helena tar med frågan till övriga medlemmar i 
UK. 
 
 
  
Frågan tas upp på nästa möte för behandling. 
 

§ 15 - 053 Övriga ärenden 
-PR kontakter i distrikten?  
 
-Standardbeskrivning SLH? 
 
 
 
 
 
 

 
Kontaktpersoner finns i stort nu i samtliga 
distrikt. 
Hans Balstedt tar kontakt med i första hand 
ordförande i NLK för att diskutera uppbyggnaden 
av standardbeskrivningen. Mycket viktigt att vi 
kommer fram till en samarbets- och 
kommunikationsform som fungerar så att båda 
ländernas synpunkter kommer fram i en 
gemensam tolkning av Rasstandarden för SLH. 
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-Medlemsenkät? 
 
 
-Kontaktperson CS Ryssprojektet 
 

Styrelsen granskar förslaget och kommer med 
synpunkter till nästa möte. Medlemsavgift och 
fördelning bör finnas med. 
Hans Balstedt är preliminär kontaktperson tills 
nästa ordinarie möte där en officiell person ska 
utses. 

§ 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 30:e augusti 18:30 

§ 15 - 056 Mötet avslutas 
 

Ordförande tackade för visat intresse och 
avslutade mötet 
 

 
Vid protokollet  
 
Bengt-Ove Bergquist 
Sekreterare 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Hans Balstdt    Jannike Hallin 
v. Ordförande SLK    
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