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Svenska lapphundklubben  
Centralstyrelsen 

Dagordning Styrelsemöte 
 

 
 
 

Tid:  15-08-30 18:30 
Plats: Telefonmöte 
 
 
 Närvarande: Teresa Lejenäs Ordf.  
 Ledamöter 

Hans Balstedt 
Jannike Hallin 
Helena Bergström 
 

 
Maria Nilsson 
Sten Pettersson 
Mikael Köpman 
 
 

   
 Suppleanter 

Håkan Klaar 
 
 
 
 

 Anmält förhinder  
 
 

 Övriga - 
 _________________________________

_ 
________________________________________ 

   

 Föredragningslista  
 Ärende: Förslag till beslut: 
§ 15 - 057 
 

Mötets öppnande 
 

Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och 
förklarar mötet öppnat. 
 

§ 15 - 058 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställdes för mötet 
 

§ 15 - 059 Utse justerare till protokollet Mikael Köpman utsågs att jämte ordförande justera 
protokollet. Justering av protokoll sker enligt rullande 
schema i bokstavsordning. 
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§ 15 – 060 
 
§ 15 – 061 

Föregående protokoll 
 
Ekonomi rapport Q2 

Teresa redovisade senaste protokollet som läggs till 
handlingarna. 
Adj kassör Fredrik Bäcklund meddelade att ekonomin ser 
god ut för samtliga komitteér samt överskott för CS då RS 
kostade mindre än budgeterat. CS ser över om det är 
kommande utgifter som släpar. Tal om Nordeas tjänster för 
medlemshantering som skulle innebära effektivisering av 
medlemshantering mm. Fredrik B kollar upp kostnad samt 
vilka möjligheter de ger.  
 

§ 15 - 062 Uppföljning 
Posten sekreterare 
  
 
Annulerande utställningsresultat 
 
 
Distrikten – manustop till LH 
 
 
 
 
Utskick till domare om uppf i 
utställningsringarna SKK/SLK 
 
 
 
Standardbeskrivning SLH 
 

 
Frågan diskuterades djupgående ock olika alternativ kom 
upp som ska följas upp. Mikael Köpman återkopplar till CS. 
 
Helena redovisar uppföljning gällande medlems resultat. 
Klart. 
 
Inför LH 3 var endast 2 distrikt inne i tid – Konsekvensen 
blir att vid manus-stop lämnas rutan tom med text ”material 
ej inkommit” Kommer även tas upp på ordf möte i 
september 2015. 
 
Eget utskick fr klubben el tillsammans med de nordiska 
länderna -med anledning av resultatet från ffa FLH´s 
hälsoenkätens resultat, där 26% uppger sig ha problem med 
mentaliteten på sin hund, Helena kontaktar AK – FLH för 
deras tidigare formulering till utskick.  
Fortlöpande information av Hans B. 

§ 15 - 063 Ordföranden informerar Möte gällande Ryssprojektet- Teresa/Hans 
Nordiska kontakter- möte med Ordf i 
Norge/Sverige/Finland via Skype alt FB chatt för att öka 
på samarbetet. 
Ny mailadress för valberedningen i SLK- 
valberedningen@slk.nu  Stefan Johansson- Västra 
(sammankallande) Lena Wallin Pettersson & Cattlin 
Marques. 
Möjlighet att kontakta distriktens medlemmar från 
kommittéer. Webb kommiten får i uppgift att tills nästa 
möte ta fram hur det ska fungera rent praktiskt. 
• Distriktens protokoll: ska läggas upp på distriktens 

hemsida på SLK.nu för att vara distriktens 
medlemmar synligt. 

• Kommiteers protokoll – samma som för distrikten ut 
på SLK.nu för att synligöra hur man bedriver sitt 
uppdrag.  

Båda inom rimlig tid efter mötet.  
 

 
§ 15 - 064 
 

Inkomna skrivelser 
Förfrågan från Lisa Molin om att gå som 
aspirant för alla våra tre raser för Arvid  
Göransson vid SKKs utställning i 
Backamo 22 Aug. 
 

 
Förslag till Lisa skickades i sep mail.  

§ 15 - 065 Rapport från kommittéerna 
a)AK-SLH 
b)AK-FLH 
c)AK-LVH 
d)Webb 

 
AK- SLH-Bordlades 
AK- FLH-Bordlades 
AK- LVH-Bordlades 
Webb-Bordlades 

mailto:valberedningen@slk.nu�
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e)PR 
 
 
 
f)Ungdom 
g)Redaktionen 
 

PR-Ida T gör almanacka för 2016, medl uppmanas att 
skicka in bilder till bilder@slk.nu 
Medlemsenkäten godkändes. PR får hjälp av Webb för att 
nå ut till medlemmarna samt publicering i Lapphunden. 
Ungdom-Bordlades 
Redaktionen – Frustration över att inte material inkommer i 
tid se även § 15- 062 

§ 15 - 066 Övriga ärenden 
Medlemshantering 
 
 
 
 
Nycklar till källkoden 
 
 
 
 
 
Rallylydnads regler 
 
 
 
 
Kontaktperson CS – Ryssprojektet 

 
Kontakt skall tas med medlemservice och se vad det är som 
inte fungerar gällande klagomål på mailsvar som uteblir, 
reg av valpkullar inloggningsuppgifter. – Bordläggs tills 
information om Nordeas tjänster. Mikael Köpman kontaktar 
medlemsservice för att få mera information. 
Genomgång av PR´s förslag gällande hur man kan se över 
organisationen för att öka samarbetet mellan 
distrikt/kommiteer/ vanliga medlemmar. Nytt beslut inför 
nästa möte. 
Beslut togs att ge Mikael Köpman och Ida Törneberg får 
behörighet till nycklar gällande källkoden. 
Till TK- för rallylydnadnaden och dess utformning i 
samband med RS 2016. Maria Nilsson kontaktar Elina B. 
(Johanna Björk kommer hjälpa till med poängräkningen 
gällande 2015 års tävlingshundar)  
 
CS beslutade att utse Hans Balstedt som CS representant i 
Ryssprojektet. 
  

§ 15 - 067 
 

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 - 068 Nästa sammanträde 
 

Telefonmöte den 27 sep kl 18.00  

§ 15 - 069 Mötet avslutas 
 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 

 
Vid protokollet  
 
 
Sekreterare 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Teresa Lejenäs    Mikael Köpman 
Ordförande SLK    
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