
 
Protokoll fört vid SLK:s SC styrelsemöte 2016-10-25 
 
Plats:      Telefonmöte 
Dag:      Tisdag 2016-10-25 
Klockan:     18.30 
 
Närvarande: 
Hans Balstedt   (HB)   Mötesordförande 
Mikael Köpman  (MK)   Ledamot 
Sten Pettersson  (SP)   Ledamot och sekreterare 
Håkan Klaar   (HK)   Ledamot 
Henrik Emanuelsson  (HE)   Ledamot 
Maria Nilsson   (MN)   Suppleant 
Paula Weinehammar  (PW)   Adj kassör 
Lena Wallin   (LW)   Adj protokollförare 
Alf Andersson  (AA)   SKK 
Ove Johansson  (OJ)   SKK 
 
 
Dagordning: 
 
§ 16 – 23 Mötets öppnande   
 Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat och hälsar speciellt Alf 
 Andersson och Ove Johansson välkomna. 
 AA och OJ gör en kort presentation av sig själva. Båda med lång erfarenhet inom ”hundvärlden” 
 och föreningsarbete. AA och OJ är idag verksamma inom SKK.  
 MN, SP och PW gör en kort presentation av sig själva, då övriga i styrelsen träffat AA och OA vid 
 ett fysiskt möte i Örebro 2016-10-17. 
 
§ 16 – 24 Fastställande av dagordning 
 Styrelsen beslöt att: 
 - Fastställa och godkänna dagordningen 
      
§ 16 – 25 Utse justerare 
 Styrelsen beslöt att: 
 - HK justerar dagens protokoll  
 
§ 16 – 26 Föregående protokoll  
 Styrelsen beslöt att: 
 - Lägga föregående protokoll till handlingarna 
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§ 16 – 27 Rapport från mötet i Örebro 
 Se § 16 – 31 Åtgärdslista  från SKK längre ner i protokollet.  
 
§ 16 – 28 Inkomna skrivelser  
 Post till sekreterare. 
 Sekreterare SP har under senaste månaden fått tillsänds sig kritiklappar från olika SKK- 
 utställningar samt ansökningar om medlemskap. SKK är tillsagda att den posten fortfarande 
 ska gå till Ingegerd Sörensen.  
 Mail från AK-Finsk ang att få vara vilande. 
 Styrelsen beslöt att: 
- Utse en kontaktperson till varje AK. Viktigt att även få med samtliga kommittéer att vara 
  delaktiga i den pågående omorganisationen.      
- CS fördelar vem som tar vilket AK inom tre dagar via den arbetschatt som används vid akuta 
  ärenden.    
- Någon/några från CS kallar till ett möte med samtliga AK, AK får själv välja vilka som ska delta. 
 
Mail från två distriktsordföranden. 
Styrelsen beslöt att: 
- Svar kommer på mötet med Distriktsordföranden som kommer att utgå från den åtgärdslista som 
  TU har skickat CS.  
Nedre Norra ang utställningar. 
Styrelsen beslöt att: 
- Svar kommer på mötet med Distriktsordföranden. 
Mail från Anneli Lindh ang felaktigheter i protokollet från RS 2016. 
Styrelsen beslöt att:  
- MK kontaktar Annelie för att redogöra för hur en sådan process fungerar. Anneli måste själv 
 kontakta justerarna för att påpeka felen. Båda justerarna tillsammans eller en av de två ska om 
 de anser att det är felaktigt skrivet, skriva en justeringsbilaga som ett tillägg och ska tillsändas CS 
 och läggas till handlingarna med RS protokollet. 
 
§ 16 – 29 Ekonomi 
 PW har begärt in kvartalsrapporter från samtliga kommittéer. PW tillsammans med MK rättar  
 nu till felaktigheter i kontering, som uppstod i början av kassörsarbete då PW inte fick det stöd 
 och hjälp som behövdes. Tidigare kassör har varit till en stor hjälp för PW, vilket poängteras 
 tydligt. Ett möte med MK, HB och PW är planerats till den 26 november. 
 Distriktens ekonomi förvaltas också av SKK och det är viktigt att följa de rambudgetar som är  
 tagna på distriktens årsmöten samt RS. Det poängteras att det är medlemmarnas pengar, 
 kassören måste ha möjlighet att hantera bokföringen på ett korrekt sätt, vilket innebär 
 att alla måste delge den information som kassören kräver. PW har inte fått svar från alla 
 kommittéer, men vill veta att ingen budget överskrids. Allt över 3 000:- ska godkännas av SKK. 
 Tidningen Lapphunden och medlemshanteringen som sköts av Ingegerd Sörensen har inget eget 
 budgetansvar utan ligger på CS. 
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Tidigare ordförande Teresa Lejenäs som fortfarande står kvar som ansvarig för plusgirot har fört  
 över 10 000:- till plusgirokontot för att täcka utgifter för fakturor på uppdrag av MK. 
Medlemsavgifter och betalning för årsboken kommer nu in löpande på plusgirot.  
Styrelsen beslöt att: 
- Fakturor på stamboksavgifter som SKK fakturerar CS för registrering av resultat för respektive 
 utställning, ska skickas till distrikten. 
- OJ fördjupar sig i frågan hur arbetsfördelningen mellan SLK:s revisorer och SKK:s revisorer 
 fungerar. 
- MK och SP är sedan tidigare firmatecknare och SP tillsammans med Teresa Lejenäs har varit 
 ansvariga för kontot på Swedbank där aktieportföljen förvaras. Kontakt ska tas med revisorerna/ 
 arvsförvaltarna Ambjörn Lindqvist och Irene Jonsson så att TL och SP:s behörighet blir borttagen 
 och att HB får behörighet. 
 
§ 16 – 30 Domarkonferens  
- Mail från RUK ang domarkonferens 2018 tillsammans med Isländska Fårhundsklubben och som 
 blivit beviljats av SKK är ej genomförbart i dagens läge. 
 Styrelsen beslöt att: 
- RUK får göra en ny ansökan till 2020 och att HB tar kontakt med Isländska Fårhundsklubben. 
 
§ 16 – 31 Åtgärdslista  från SKK 
 Samtliga deltagare som deltog på mötet ansåg att det var ett givande och bra möte. Det framkom 
 nya strategier hur SLK ska gå vidare mot den nya organisationen. Tomas Uneholt (TU) från SKK/FK 
 deltog också. Det är av stor vikt att vi nu gemensamt arbetar tillsammans och arbetar mot 
 samma mål. Att följa den handlingsplan och åtgärdslista som nu är framtagen är ett måste, i 
 annat fall tar SKK/FK över vår verksamhet och då finns inte mer att göra. Nedan är delar av 
 åtgärdslistan signerat TU: (”Delar av” pga av att vissa punkter på åtgärdslistan redan är klara och 
 vissa punkter är påbörjade arbeten). 
 
 - Interimsstyrelser för rasklubbar + valberedning till dessa utses 
 - Distriktens avveckling diskuteras 
 - Presentera utkast till nya stadgar och även namn på klubben 
 - Vidareutveckla det organisationsförslag som nu ligger, med framförallt verksamhetskommittéer 
 - Fundera på hur de nya rasklubbarna skall få ett startkapital 
 - Fundera på hur distriktens ekonomi och tillgångar skall hanteras i den nya organisationen 
 - Nya stadgar för specialklubben 
 - Utkast på rasklubbsstadgar 
 - Firmatecknare 
 - Informera medlemmar om SKK:s informationsmöte 19 november 
 - Planera extra årsstämma 15 februari 
 - Kalla till detta enligt stadgan 
 - Möte med distriktens ordföranden 
 -Stänga forum och facebookgrupper tillfälligt 
Det kommer att kallas till ett extra informationsmöte av SLK SC till den 10 december där vissa av 
 ovanstående punkter kommer att diskuteras.  
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Viktigt är att veta: Datum och tider samt agendor kan komma att ändras under processens gång 
 beroende på hur snabbt arbetet framskrider och vilka direktiv som kan komma från SKK.  
 Dagordning och plats för mötet kommer inom snar framtid. Ett utkast på förslag till  
 valberedning/valberedningar och interimsstyrelser ska tas fram och diskuteras på mötet.  
 Ang namn på vår specialklubb ska orden Svensk och klubb vara med. Det får ej tas förkortningar 
 som redan finns. Beslut om förkortningar på både moderklubben och rasklubbarna ska tas vid 
 ordinarie riksstämma 2017.  
 AA börjar till helgen med ett förslag till stadgar för moderklubben och specialklubbarna ett 
 förslag som interimsstyrelsen kommer att fatta beslut om.  
 Extra stämma blir enligt nuvarande åtgärdslista den 15 februari 2017 och ordinarie stämma  
   6 juni.2017.  
 SKK kommer att kalla till informations möte om deras organisationsutredning den 19 november 
 kl 10.00 – 15.00. Mötena kommer att avhållas i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm och 
 Umeå. Mer info kommer efter anmälningstidens utgång, se SLK:s hemsida.  
 Kallelsen med Distriktsordföranden, Telefonmöte, är klar och kommer att äga rum den 27 
 oktober kl 19.30.  
Styrelsen beslöt att: 
 
 - På SLK:s hemsida stänga ner forumet tillsvidare.  
- De distrikt som har Facebooksgrupper skall ändras till Facebookssidor och att ansvaret att ha en  
god ton skall distrikten stå för. 
-HB, MK, AA och OJ deltar på mötet 19 nov.    
 
§ 16 – 32 Fastställa agenda för   
                  ordförande mötet 
  2016-10-27 kl 19.30 
Styrelsen beslöt att:  
 Förutom de sedvanliga punkterna på en dagordning kommer följande att diskuteras. 
 - SLK:s nya organisation. SLK CS och SKK ger en rapport om nuläget. 
 - Medlemsmöte. Informationsmötet den 10 december för medlemmar, plats? 
 - Arbete med stadgarna. Rapport om fortskridande arbete. 
 - 2017 års utställningar. 10 st utställningar i utställningsprogrammet! Vilka mäktar vi (distrikten)      
med att anordna? Pga miss finns ingen utställning bokad i södra som en RS-utställning. Alternativt 
    6 juni i Norrköping.  Vilken utställning är lämpligast att ha stämman på? 
 - SLK:s forum samt distriktens Facebooksgrupper. Åtgärder under begränsad tid. 
 - Distriktens ekonomi. Rapport om distriktens tillgångar. 
 - Övriga frågor 
  
§ 16 – 33 Bordlagda frågor    
 Bordlagda fråga ang AK-kommittéer, se  § 16 – 28 Inkomna skrivelser. 
 Möte med Distriktsordföranden, se § 16 - 32     
 
§ 16 – 34 Övriga ärenden 
 Det har kommit CS till kännedom om medlemmar som är intresserade av att arbete för SLK 
 i och med organisationsförändringen.  
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Styrelsen beslöt att:  
Kontakta personerna vid senare tillfälle då det blir aktuellt med personval.  
 
§ 16 – 35 Ärenden som inte får diskuteras utanför CS innan protokollet är justerat 
Styrelsen beslöt att: 
Dagens möte inte diskuteras innan protokollet är justerat. 
 
§ 16 – 36 Nästa möte 
 Planeringsmöte inför SKK:s info möte 16 november kl 20.00. CS möte 22 november kl 18.30. 
 
§ 16 – 37 Mötet avslutas  Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.  
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