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Protokoll fört vid SLK:s CS styrelsemöte 2016-11-22 
 
Plats:      Telefonmöte 
Dag:      Tisdag 2016-11-22 
Klockan:     19.00 
 
Närvarande:    
Mikael Köpman  (MK)   Mötesordförande 
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 
 
 
Anmält förhindrade: 
Hans Balstedt   (HB) 
Alf Andersson  (AA)   SKK 
Ove Johansson  (OJ)   SKK 
 
 
Föredragningslista 
 
§ 16 – 38 Mötets öppnande 
   Mötesordförande MK öppnar mötet och hälsar samtliga närvarande välkomna. 
 
§ 16 – 39 Fastställande av dagordning.  
   Styrelsen beslöt att: 
   - Fastställa dagordningen med fyra punkter tillägg på punkten övriga ärenden. 
 
§ 16 – 40 Utse Justerare. 
   Styrelsen beslöt att: 
   - HE justerar dagens protokoll. 
 
§ 16 – 41 Föregående mötesprotokoll. 
   Styrelsen beslöt att: 
   - Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 
 
§ 16 – 42 Inkomna skrivelser  
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− Inga inkomna skrivelser fanns att rapportera. 
−  

§ 16 – 43 Rapporter 
 Rapport från möte med SKK 2016-11-19 
 HK, HE och PW rapporterade från SKK:s möten ang deras organisationsutredning, från den 19 
 nov i Stockholm och Göteborg. Samtliga tyckte att mötena var bra och att SKK´s 
 organisationsförslag är modern och i tiden. SKK kommer att bli ett mer ”hundägarförbund” där 
 medlemmarna ska vara i fokus. För att få delta med en representant på SKK:s Kennelfullmäktige 
 ska klubben ha minst 1000 medlemmar. För att få delta med en representant på 
 Regionfullmäktige måste medlemsantalet vara minst 50 medlemmar. Närarbetet kommer att bli 
 bättre när det blir regioner och valmöjligheterna att vara med på aktiviteter, utställningar och 
 tävlingar blir större. SKK:s regioner kommer att ta ett större administrativt ansvar då varje region 
 kommer att ha ett regionkontor med anställd personal. SKK planerar även att starta utbildningar 
 I de befintliga skolornas regi, där SKK ställer kriterierna för utbildningarna för att kvalitetssäkra 
 dem. Även privata företag med hundservice kommer att kunna vara medlemmar I SKK, men då 
 ska SKK ha kvalitetssäkrat dem. De kan då använda SKK:s logga sin marknadsföring och kunderna 
 vet att de kan vara trygga med att tex lämna sin hund på dagis. Brukshundsklubbarna har fått 
 större problem då många idag väljer att gå med i specialklubbar för olika grenar som agility, 
 rallylydnad eller anlita privata aktörer vilket gör att medlemsantalet Brukshundsklubbarna 
 minskar. Frågan att även omorganisera både SBK och specialklubbarna kom upp. Omorganisation 
 av dem kommer att ske för att modernisera verksamheterna. SKK:s nya organisation beräknas 
 lanseras den 1 januari 2020.  
 Styrelsen beslöt att:  
 - Godkänna rapporten 
 
 Rapport från ordförandemötet 2016-10-27 
 MK rapporterar från ordförandemötet. Alla distrikt närvarade och den information som SLK CS 
 har till dags datum informerades om. Från SKK deltog Alf Andersson och Ove Johansson 
 Styrelsen beslöt att: 
 - MK lägger ut minnesanteckningarna från mötet på SLK:s forum så samtliga medlemmar kan ta 
 del av anteckningarna. 
 
 Kontakt med Isländska Fårhundsklubben ang domarkonferens 2020 
 Den planerade domarkonferensen tillsammans med Isländska Fårhundsklubben 2018 måste 
 flyttas till 2020 pga den nuvarande omorganisationen. Kontakten har inte gjorts ännu. 
 Styrelsen beslöt att: 
 - Kontakta Isländska Fårhundsklubben så snart som möjligt 
 
 Stänga Forum och Facebooksgrupper. 
 SLK:s forum är tillfälligt stängt, för att ge CS arbetsro under arbetet med organisations- 
 förändringen. Detta på begäran av SKK:s Föreningskommitté. Även distriktens 
 Facebookgrupper kommer att påverkas, då dessa ska omvandlas till Facebooksidor.  
 Sidorna ska användas för att sprida information om distriktens verksamhet. Kan även användas 
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 för ”vanliga” medlemmar att bjuda in till enklare träffar/promenader. Dessa FB-sidor kommer 
 även att speglas på SLK:s hemsidan under respektive distrikts sida. Deadline för dessa 
 förändringar var fredag 18 november. Vissa distrikt har kvar facebooksgrupper och endast bytt 
 namn. 
 Styrelsen beslöt att: 
 - AA och OJ som representerar SKK under den pågående organisationsförändringen kontaktar de 
 distrikt som inte fullgjort arbetet med att ändra från grupp till sidor.  
 
 Lista inkomna förslag på medlemmar som är intresserade av att arbeta i de tre rasklubbarnas 
 interimsstyrelser  
 Styrelsen beslöt att: 
 - LW tar hand om den uppgiften. 
 
§ 16 – 44 Planering inför medlemsmötet 2016-12-10   
 - Agenda 
 Hur:
 AA och OJ från SKK står för presentationen av organisationsförslaget genom bla en PowerPoint 
 presentation. AA och OJ håller i mötet, HB och MK representerar från SLK CS. I den mån   

  

 det går att ordna bjuder AA och OJ in en sekreterare från SKK.  
 Det kommer bland annat att informeras om tidsschemat för organisationsförändringen, samt 
 stadgar som kommer att gälla från 1 jan 2018 och förslag på bild på den nya loggan för 
 specialklubben. 
 Punkter som ska diskuteras:
 Förslag på interimsstyrelser för det tre raserna, utifrån de namn som inkommit till CS.  
 Förslag på valberedningar till rasklubbarna inför extra årsstämman i februari. 

  

 Nytt namn på Specialklubben och namn på Rasklubbarna. 
 Tid Lokal och teknik:
 Mötet äger rum 2016-12-10 i Märsta, Forum Biokällan (gamla Folkets Hus). Lokalen är 

  

 bokad från kl.10.00 – 17.00 mötet äger rum mellan kl 11.00 – 16.00. CS ställer ordning  
 lokalen både före och efter mötet.  
 Dator, högtalare, mikrofon finns och en servicetekniker kommer att vara tillgänglig.  
 Från CS deltar så många som möjligt från SKK OJ, AA eventuellt en sekreterare samt Thomas 
 Uneholt. 
 
 Enklare förtäring kommer att bjudas på. Möjligheter finns även att handla i den cafeteria 

Förtäring: 

 som finns i samma lokal. 
  
 

  
Anmälan: 

Reseersättning för distriktsrepresentanter (kommittéer) 
 

  

Styrelsen beslöt att:  



Sign. Ordf. 
 

Sign. Just. 
 

Sign. Sekr . 

- Efter diskussion och förslag från medlemmar under medlemsmötet, tillsätta de tre rasklubbarnas 
 interimstyrelser vid kommande CS-möte.                      
- Efter diskussion och förslag från medlemmar under medlemsmötet, tillsätta valberedningar för de 
 tre rasklubbarna vid kommande CS-möte.  
- Efter diskussion och förslag från medlemmarna arbeta vidare med de namn för Specialklubben 
  och rasklubbarna som framkommit. 
- CS bjuder på förtäring. 
- Sista anmälan för att bli bjuden på förtäring vid mötet är 2016-12-04. Önskar man ej förtäring är 
  betalande medlemmar i SLK välkomna utan att anmäla sig.       
- Distrikten får skicka en styrelsemedlem/representant per distrikt som får reseersättningen betald 
 av distriktet. 
  -Kommittéer får även de skicka representant under förutsättning att respektive kommitté har 
utrymme för kostnaden i sin budget för 2016 (dvs pengar kvar). (Även distriktens ekonomi står 
under SKK:s förvaltning).  
- MK lägger upp information på SLK:s forum och sidor. 
- Rekommendera distrikten att sprida ovan information. 
 
§ 16 – 45 Förfrågning av Östras årsmötesprotokoll 2016  
   Ett flertal medlemmar har till CS mailen efterlyst Östras årsmötesprotokoll från mars 2016. 
   Enligt SLK:s stadgar som även distrikten följer, ska årsmötesprotokoll finnas tillgängligt och skickat 
   till SLK:s CS och finnas tillgängligt för medlemmar senast tre veckor efter årsmötet. Detta har inte 
   skötts av Östra distriktet trots ett flertal påstötningar.  
   Styrelse beslöt att:  
 - SKK:s representanterna AA och OJ får ta över frågan och kontakta Östras Distrikt. 
    - AA och OJ ska även kontakta SLK:s revisorer, Ambjörn Lindqvist och Irene Jonsson, i ärendet. 
    
§ 16 – 46 Ekonomi   
   Adj kassör PW bokför och betalar löpande in och utgifter och har inget att rapportera. 
   Styrelsen beslöt att: 
- Att bordlägga frågan till nästa möte. Adj kassör PW och MK kommer att ha ekonomimöte 
  kommande helg. 
- Kontakt med SLK:s och SKK:s revisorer kommer att tas för en första diskussion om hur pengarna 
  ska fördelas när rasklubbarna tillsätts. 
- MK har skickat in blankett till Nordea ang ändring av vem som tecknar Nordeakontot. Nordea 
  godkände inte elektronisk underskrift så blanketten är nu ute för manuell justering.   
 
§ 16 – 47 Kontaktpersoner till respektive AK 
   För att upprätthålla god kontakt med klubbens AK och få dem med i organisationsförändringen 
   vill CS ha en kontaktperson för varje AK. Kontakt kommer att ske via mail och telefonsamtal. 
   Styrelsen beslöt att: 
 - Kontaktperson för LVH utse MK 
    - Kontaktperson för FLH utse MN 
    - Kontaktperson för SLH utse HE 
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§ 16 – 48 Bordlagda frågor 
   Fanns inga bordlagda frågor att ta upp. 
 
§ 16 – 49 Övriga ärenden 
  - Mail från Redaktören Malin Widlund ang PDF-fil av tidningen på forumet. 
    Styrelsen beslöt att: 
    MK kontaktar redaktören för en diskussion.  
  
  - Kontakt med SKK ang förslag på medlemmar som vill ingå i interimsstyrelserna. 
    Styrelsen beslöt att: 
    LW kontaktar SKK för att höra om de fått in förslag på medlemmar som vill sitta i SLK:s 
    interimsstyrelser och i så fall få ta del av de namnen. 
 
  - Mail från AK SLH  
    Tre timmar innan utsatt tid för CS möte inkom mail från AK SLH ang. insamling och förvaring av 
    sperma för Svensk Lapphund i Jordbruksverkets regi. 
    Styrelsen beslöt att:     

 AK SLH anmodas komma in med kompletterande information i ärendet. 
 AK SLH påminns om att det inte ligger på AK att ta kontakt med myndighetsinstanser utan 

Centralstyrelsens kännedom eller inblandning. 
 Att Centralstyrelsen får full insyn och inflytande i alla delar av projektet. 
 Att i väntan på dessa kriterium och dialog med SKK AK-SLK CS bordlägga ärendet. 

CS är fullt medvetna om tidspressen i projektet. CS kommer att skyndsamt behandla ärendet när 
tillräckligt beslutsunderlag föreligger. 
      
§ 16 – 50 Ärenden som inte får diskuteras utanför CS innan protokollet justerats 
   Styrelsen beslöt att: 
   Inga punkter ska diskuteras innan protokollet är justerat. 
 
§ 16 – 51 Nästa möte 
   Styrelsen beslöt att: 
   Nästa möte 2016-12- 05 kl 19.00 
 
§ 16 – 52 Mötet avslutas 
   Mötesordförande MK avslutar mötet och tackar för visat intresse. 
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