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Närvarande SLK: 
Hans Balstedt  (HB) Mötesordförande 
Mikael Köpman (MK) 
Lena Wallin  (LW) Adj sekreterare och minnesanteckningsförare 
Närvarande SKK: 
Thomas Uneholt (TU) 
Alf Andersson  (AA) 
Ove Johansson (OJ)  Förhindrad att närvara. 
 
Deltagarlista, organisationsskiss bifogas separat. 
 
1. Öppnande och presentation. 
HB öppnar mötet och hälsar välkommen. Kort presentation av samtliga från SLK och SKK. 
Deltagarna presenterar sig kort. 
 
2. Föredragande presenterar förslaget om organisationen.    
   Varför en omorganisation       TU SKK   
 - Under ett antal år har det varit mycket konflikter inom SLK. 
 - De tre senaste stämmorna SLK genomfört har inte fungerat på ett bra sätt. 
 - Medlemmarna tolkar en verklighet på olika sätt. Det finns medlemmar som har svårt att se 
    mer än sin egen verklighet. Vilket ger upphov till konflikter. Samtliga har lika mycket rätt som fel. 
   SKK försöker nu tolka verkligheten och förstå från två olika håll. 
 - 50 % av anledningen till en omorganisation beror på SLK:s nuvarande organisationsuppbyggnad. 
 - Inom SKK ska det vara rasklubben som har avelsansvaret för raserna, SLK är ingen rasklubb. SLK 
   är en specialklubb med tre raser.  I en organisation inom SKK är det rasklubbarna som ska ha    
   majoritet att rösta på en riksstämma. Inom SLK är det distrikten som röstar och dom har inget      
rasansvar 
 - SKK har gett uppdrag till SLK att bildas tre rasklubbar och det är de tre rasklubbarna som ska ha 
   ansvar för sina raser. Distrikten kan finnas kvar men med mindre inflytande makten och    
   utvecklingen av raserna ska ske inom rasklubbarna. 
 - Det är endast SKK som har mandat att ha en centralstyrelse, SLK har en huvudstyrelse. 
   Skillnaden på centralstyrelse och huvudstyrelse är endast namnet för SLK. Andra klubbar    
   liknande SLK:s så kallas det huvudstyrelse. 
 - Hur centralorganisationen (HuS) ska se ut i övrigt har inte SKK några stora synpunkter på. 
 - Sammanfattningsvis; det viktigaste är att få en klubb och verksamhet som fungerar. 
 
   Hur tänker vi om den nya organisationen     AA SKK       
  - AA tillsammans med OJ har fått i uppdrag av SKK att vara behjälplig HuS i en omorganisation. 
 - Den 10 oktober-16 hade AA och OJ tillsammans med HuS möte i Örebro, där en organisations- 
   plan skissades på. I det vidare arbetet är det viktigt att ha alla medlemmar med. 
 - AA har fått i uppgift att göra förslag till nya stadgar. 
 - Stadgeförslaget ska överlämnas till HuS senast den 31 dec 2016. Efter det ska förslaget   
   diskuteras och eventuellt justeras för att vidare läggas ut på SLK:s hemsida. 
 - När stadgeförslaget är lagt föreslås medlemmarna att på SLK:s hemsidan tyck till. 
  
 



 
- Nästa möte blir en extra årsstämma/fullmäktigemöte, ett beslutande möte i februari 2017. Där 
  ska de nya stadgarna tas, även rasklubbarnas stadgar tas samtidigt. 
- Viktigt är att rasklubbarna godkänner de nya stadgarna så att de på sina kommande årsmöten  
 börja verka och då bildar rasklubbar. 2/3 delars majoritet av stämman måste godkänna de nya 
 stadgarna. Blir det inte 2/3 delars majoritet då måste stadgefrågan tas på ytterligare ett årsmöte 
 som blir det ordinarie årsmötet i juni-17. Blir det inget godkännande av stadgar så  kan inte    
 rasklubbarna ta sina stadgar heller. Då får rasklubbarna ta sina stadgar året därpå. 
- Våra nuvarande stadgar är otydliga och kan tolkas på flera sätt. 
- Tills de nya stadgarna blir antagna så arbetar SLK med de gamla stadgarna. 
  Dom nya stadgarna går helt på typstadgarnas linje utifrån vad vi har att se tillbaka på med    
  samma organisation som vi skriver det nya stadgarna = en specialklubb med rasklubbar. Finns   
  förslag från andra klubbar som vi kan låna ifrån. 
-  I de typstadgar som finns idag från SKK får man inte ha fullmaktsröstning. Gäller för alla klubbar. 
   För SLK blir beslutsfattandet av de nya stadgarna en röst per delegat. Det får inte vara            
  fullmaktsröstning på SLK:s stämmor.  
- Distrikten får fylla sin kvot av delegater, på förslag finns att distrikten kommer att samla ihop     
  resepengarna i en pott så alla distrikten får lika mycket. Inget distrikt får en fördel av att    
  årsmötet ligger i deras närhet. 
 
   Lite om SKK:s organisationsutredning      TU SKK  
 - Kennelfullmäktige KF som är Kennelklubbens högsta beslutande organ beslöts via en motion    
   2015 att SKK CS skulle tillsätta en organisationsutredning. Organisationsutredningen har nu    
   presenterat ett första förslag. I det förslaget finns det frågor som berör samtliga klubbar inom    
   SKK. 2017 ska KF fatta beslut om organisationsutredningen där också deras stadgar berörs. Fram 
   tills dess jobbar SKK med de typstadgar som i dag finns. 
   I organisationsutredningen nämns bland annat: 
 > Svårigheten att få förtroendevalda till olika poster, vilket är en huvudfråga.  
  > Frågor rörande nya civila aktörer ex.vis hundtrim, hunddagis mfl. 
 > Ett växande intresse för andra verksamheter så som nosework, agility, rallylydnad mfl. 
  > Dela upp SKK i regioner i stället för det länsklubbar som nu är. 
  > Gemensam medlemsavgift. 
  > Dela upp Hundsport i olika delar så som utbildning, tävling, jakt och aktiviteter. 
 > Utbildningscentrum för att bli certifierad i olika grenar. 
   Som förslaget ser ut just nu är det inte tillräckligt för att lägga det till KF 2017. 
   Vidare om SKK:s organisationsutredning hänvisar vi till SKK. 
    
  Problematik 
  Det finns 15 - 20 klubbar som sitter med motsvarande problem som SLK och problemen ökar. 
 En stor anledning är Facebook, ett socialt media som inte alltid används rätt. Detta är en av an- 
 ledning till att grundreglerna skrivs om. 
-  Mycket personliga stridigheter gör att klubbar kommer i svajning. 
- SKK klarar inte av den Facebooksanstormning som är och har varit. 
- Är en medlem elak mot en annan medlem så kan inte SKK lägga sig i detta. Däremot om det 
  är attacker mot förtroendevalda så hanteras frågan av SKK.  
   
 
 
 



 
SLK:s Organisationsplan presenteras.      MK, HB SLK 
 
Se separat dokument, organisationsplan. 
 
 SLK har följt SKK:s typstadgar och haft den som en förebild vid planering av förslaget. 
- HuS består av Ordf + 3 eller 5 ordinarie ledamöter, samt 1 – 4 suppleanter. Väljs vid årsstämman 
 av medlemmarna. Utöver dessa väljs 1 person/rasklubb av Rasklubbens Årsmöte till ordinarie 
 ledamot. Totalt 6 eller 8 ledamöter. Dessa har det övergripande ansvaret för klubbens 
 verksamhet. (Behöver ej vara någon från rasstyrelserna går bra med endast en medlem). 
- Rasklubbarna består av Ordf + 4 eller 6 ledamöter samt 1 – 4 suppleanter. De har det praktiska 
 rasansvaret, verkar som avelsråd, samt samarbetar med de andra rasklubbarna. 
- Verksamhetskommitteén ligger under HuS och bör minst bestå av 1 HuS-ledamot samt 1 
 ledamot/Rasklubb. Önskvärt med även icke styrelsefolk i tillägg. 
- Under Verksamhetskommittén ligger utställningskommittén, tävlings/aktivitetskommittén samt 
 PR/Media. 
- Under utställningskommittén kommer det regionsgrupper som genomför utställningar geografiskt 
 och jämt fördelat över landet. 
- Under tävlings/aktivitetskommittén kommer det regionsgrupper som exempelvis koordinerar 
 aktiviteter utifrån önskemål från medlemmar/regioner, rasklubbar. 
- Under PR/media som koordinerar hemsidan ligger även tidningen. Tidningen Lapphunden 
samarbetar med rasklubbarna. 
- Alla har ansvar för hela specialklubben. Viktigt med samarbete mellan raserna. 
- I varje kommitté ska en från HuS sitta. Tanken med grupper är att det kan uppstå och försvinna   
efter varje projekt, tex en träff eller tävling. 
- Tanken med att ta bort kommittéer är att man ger ett visst antal personer, en arbetsgrupp, att 
 genomföra ett uppdrag ex.vis utställning. Får man inte ihop antalet och inte intresse visas blir det 
 ingen utställning. Efter utställningen så upplöses denna arbetsgrupp och man kan bilda 
 nya arbetsgrupper för ett nytt projekt. 
- Huvudstyrelsen kommer att väljas på stämman dom kommer ha en egen valberedning  där får 
 samtliga medlemmar rösta. 
 
Förslag som diskuterades 
- Tanke finns att man bara kan vara medlem i Specialklubben och att rasklubbarna blir tillval. 
- Det föreslogs att man kan stödja och vara med i vilken av rasklubbarna man önskar och det 
 behöver inte vara den klubb man själv har som hundras inom SLK. 
- Vi ska välkomna alla medlemmar och rastillhörigheten är oväsentlig, alla ges möjlighet att delta. 
-  Sträva efter att få med valpköparna. 
- Att valpköparna sponsras av HuS med att bli medlemmar i rasklubbarna. 
- Viktigt att medlemsavgiften fördelas ut. 
- HuS ska stötta mycket av rasklubbarnas aktivitet rent ekonomiskt. 
- Medlemsavgifterna är tänkta att gå till rasklubbarnas specifika uppgifter. 
- Viktigt att fortsätta hålla gemenskapen mellan raserna. 
- Rasklubbarna ska ansöka och anordna egna föreläsningar, kurser, aktiviteter samt egna 
 utställningar 
- Medlemmarna i dag ska påverka och delta i organisationsutredningen, medlemmarna bör visa 
 intresse. 
 
 



 
Frågor och svar fram till första paus 
> Under sista halvåret har det varit väldigt otydligt om vad som kommer att hända inom SLK. 
  Ska distrikten försvinna??? 
< SLK hade med SKK ett möte den 4 juli där gavs uppgiften till SLK att bilda tre rasklubbar och att 
 organisationen då per automatik blir en specialklubb med tre rasklubbar inom SLK. Distriktens  
inflytande ska försvinna eller minskas kraftigt enligt SKK:s direktiv. Därmed inte sagt att dom inte 
får vara kvar. 
> Varför regionsgrupper och projektgrupper när distrikten fungerar??? 
< Föra att alla distrikt ska vara bemannade krävs det idag 84 personer bara för distrikten. Med  
  regionsgrupper och projektgrupper minskar vi antalet förtroendevalda. Viktigt att bolla ner 
 grundläggande fundamentala frågor till rasklubbarna där dom kan behandlas med kvalité.   
> Varför stänga ner forum och lägga ”locket på”??? 
< Forum och Facebooksgrupper har stängts ner för att HuS ska få arbetsro och inte bara vara 
 ”brandsläckare”, utan få möjlighet att fokusera på sina arbetsuppgifter. Dock finns möjligheten 
 att forumet snart kan öppnas så alla kan ta delta i diskussion kring omorganisationen. 
> Vilket självstyre får en regionsgrupp??? 
< Regionsgrupperna ligger under HuS. Alla direktiv och beslut är inte fattade i denna frågan. 
> Byter man inte bara namn från distrikt till region??? 
< Distriktens inflytande ska försvinna. Regionerna blir större men med färre medlemmar som har 
 förtroendeposter. Det man vill är att man riktar inflytandet distrikten har haft till rasklubbarna. 
> Får regionerna egen ekonomi??? 
< Så långt har inte SLK och SKK kommit i processen. Verksamheten behöver vara så nära     
  medlemmarna som möjligt. 
> Hur stoppar vi allt tjafs, det är samma personer i HuS och i kommittéer som det ser ut nu??? 
< Det finns en demokratisk process där medlemmarna ska välja förtroendevalda vilket görs på 
  riksstämman. När man tar på sig ett förtroendeuppdrag måste man förstå att då jobbar 
  man inte för sig själv utan man jobbar för rasen och klubben. Det är medlemmarna som väljer   
  vem man ska ha som förtroendevald. 
 
Förslag på kandidater till interimsstyrelser och valberedningar 
 HB presenterar de förslag som inkommit till HuS ang kandidater till interimsstyrelserna för de tre 
 rasklubbarna. Fem stycken är ett lämpligt antal för att bilda en interimsstyrelse. 
- Interimsstyrelsernas arbetsuppgift är att förbereda fram till första årsmötet som är i april. 
- Vid kommande årsmöte väljs den ordinarie styrelsen, som omedelbart börjar arbeta. Den 
 punkten justeras direkt vid årsmötet. 
- Interimsstyrelserna tar fram stadgar, förbereder bg/pg mejladresser, eventuellt hemsida, tar fram 
 verksamhetsplan, tittar över stadgarna. Bokar plats för årsmötet. 
 Generellt sett är det oftast personer som är intresserade av att fortsätta arbeta och sitta i den 
 ordinarie styrelsen efter ordinarie årsstämma, som väljs redan nu. 
- Det är inte dagens möte som beslutar om kandidaterna till interimsstyrelserna, det gör HuS på 
 ett styrelsemöte innan nyår. 
- Ytterligare förslag på namn kan lämnas till HB och MK efter kommande paus. Gärna med 
 motivering. 
- På SLK:s hemsida har det under en lång tid legat tid för detta möte, agendan och att SLK önskar 
 få in namnförslag till interimsstyrelserna. 
 
 
 



- Förslag FLH: Pia Söderlund, Jeanette Forsén, Paula Weinehammar, Håkan Klaar, Maria Nilsson, 
 Lena Wallin. 
 Håkan Klaar och Maria Nilsson sitter i dag i HuS och kommer att ha många arbetsuppgifter 
 framför sig i och med omorganisationen. De föreslås tas bort som föreslagna kandidater. Så 
 även Paula Weinehammar som är adj kassör och Lena Wallin som är adj sekreterare i HuS. 
- Förslag LVH: Ulf Zetterström, Stig Berntsson, Lotta Brännström, Teresa Lejenäs, Anneli Lindh, 
 Maria Bankhed, Cecilia Henriksson, Larry Alerton, Mikaela Sjöholm.  
 Maria Bankhed och Cecilia Henriksson ställde sig ej till förfogande, men återkom vid paus och sa 
 att de var valbara. 
 - Förslag SLH:  Jan Carlsson, Linda Mari Berglund, Ingrid Bååth, Malin Widlund 
 Malin Widlund ställer sig ej till förfogande. Medlemmar från SLH önskar höra sig för med sitt AK 
 om några är intresserade av att ta någon post i interimsstyrelsen. 
- TU understryker vikten av skapa bra förutsättningar när man bildar rasklubbar, tänka på 
 personkemi och arbetsro. 
- Skapa förutsättningar till att bilda rasklubbsstyrelse. 
- I princip blir även interimsstyrelserna en valberedning till kommande årsmöte, som ska ta fram 
 förslag på den nya styrelsen som ska väljas i april. 
- Man följer typstadgarna så det är bara att byta namn till rasklubbens namn. 
- Tider, datum för alla tre årsmötena ska vara lika, det får HuS styra upp under processens gång. 
- Tiden för inlämnande av motioner ska vara lika för samtliga tre raser. 
- Det uppfattas positivt med bildandet av det tre raserna, enligt deltagare på mötet. 
- Tyngsta jobbet är att  hitta folk som låter sig väljas på årsmötet. 
- Ifrågasattes att HuS sitter som en tillförordnad interimsstyrelse över specialklubben. Det är stora 
 omvälvande frågor som hanteras i klubben, nuvarande HuS är valda på en riksstämma till helt 
 andra frågor och premisser än de frågor som de handhar nu.   
- SKK har nu gått in och förvaltar SLK, det är Ove och Alf som leder klubben tillsammans med dom 
 förtroendevalda. Det är de tillsammans som ska se till att det blir en stämma. Har dom inte redan 
 gjort det så kommer dom alldeles snart prata med valberedningen, för att få fram en ny 
 huvudstyrelse. Där finns en valberedning. Där alla är villiga att ställa upp. 
- OJ har den huvudsakliga kommunikationen med HuS, AA ägnar sig åt stadgarna. 
 
Förslag på namn till Specialklubben. 
- MK nämner det förslag som tilltalat HuS mest vilket är Svenska Specialklubben för 
 Lapplandshundar. 
- Fråga från medlem varför vi inte kan fortsätta heta Svenska Lapphundsklubben, det är ett 
 gammalt och väl inarbetad logga och namn. Specialklubben kommer att finnas kvar. 
- MK menar att det kan bli missförstånd mellan Specialklubben och rasklubben för Svensk 
Lapphunds namn. 
- Har SKK några synpunkter på att SLK behåller sitt nuvarande namn frågar en medlem. 
- TU svarar att bekymret är att Specialklubben har ett rasnamn. 
- Det finns då två förslag, Svenska Specialklubben för Lapplandshundar samt Svenska 
Lapphundklubben. 
- TU tar med sig förslaget på att behålla nuvarande klubbnamn till SKK centralt. Det finns regler för 
 namnen på SKK. Orden Svensk och klubb måste finnas med i namnet. 
- Anser medlemmarna att det är rätt att behålla nuvarande namn, så bör ju det förslaget väga 
 tungt  menar en medlem. 
- Varje namn som diskuteras, både huvudklubbens och rasklubbarnas, ska ha en förkortning, alla 
 förkortningar på SKK:s klubbar finns på sista sidan på Utställnings- och Championatregler. 
- MK upplyser att han har kontrollerat dom uppgifterna. 



 
 
- Det blir SSLH om stämman skulle besluta sig för Svenska Specialklubben för Lapplandshundar, den 
  förkortningen finns inte i dag. 
- Förslag till rasklubbarna är följande: Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL), Svenska 
 Rasklubben för Svensk Lapphund (SRSL) samt Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV). 
- Bra med konsekventa förkortningar mellan raserna. 
- Det är specialklubbsnamnet som är den stora frågan och den får SLK avvakta med tills svar 
 kommit från SKK. 
 
Övriga Frågor 
- Förtydligande av samtliga datum ang stämmor. Interimsstyrelserna skall vara tillsatta innan 
 2016-12-31. Extra riksstämma hålls i mitten av februari, kommer att kallas efter föreskrivna 
 stadgar. Rasklubbarnas första årsmöte hålls i mitten av april, interimsstyrelserna bestämmer 
 datum och bokar platser. I juni enligt nuvarande stadgar hålls ordinarie riksstämma. 
- Medlem ställer frågan om distrikten som hen menar ”hänger i luften”, vad händer, vad sker? Att 
 det inte går att svara medlemmarna vad som väntar. 
- AA menar att det mesta kommer att lösas på den extra riksstämman, är distrikten kvar så är dom 
 det i alla fall till ordinarie riksstämma. 
 
 Frågor från ett distrikt som rör verksamheten, utställningar, ekonomiska frågor mm läses upp: 
 Övergripande information: 
 Fråga:
   För att kunna planera för distriktets verksamhet har vi behov att få svar på from när kommer     
distrikten att upplösas? 

  

   Svar:
  Förutsatt att beslut tas om det som för närvarande diskuteras, upplöses distrikten 

  

 2017-12-31. 
 Årsmöte 
 Fråga:
   Vi har årsmöte i januari 2017, vilket innebär att beslutet om omorganisationen ännu inte 
 har fattats av den extra riksstämman och ej heller av den ordinarie riksstämman. Förväntas 
 distriktet hålla årsmöte enligt distriktens nuvarande stadgar? 

  

 Svar:
  Ja. Nya stadgar kan först börja gälla efter att två riksstämmor har genomförts och att de nya 
 stadgarna blir godkända. För att underlätta kommer tillämpningen av de nya stadgarna ske 
 gradvis enligt nuvarande diskussioner i CS. Stadgarna måste godkännas av 2/3 dels majoritet 

  

 för att börja gälla. 
 
   Förväntas distrikten i så fall genomföra val till XXXX styrelse? 

Fråga: 

 
  Ja. Enligt nuvarande stadgar. 

Svar: 

 Fråga:
  Om så inte är fallet vem skall då utse delegaterna till riksstämman? I nuläget har distriktet ett    
årsmötesbeslut om att delegaterna till Riksstämman utses av distriktets styrelse. 

  

 Svar:
  Delegaterna utses enligt nuvarande stadgar, dock med den ändringen att det ska vara en 
 röst per delegat, enligt SKK:s direktiv. 

  

 Fråga:  



  Om distriktet inte förväntas göra val vem skall då sköta distriktens förehavande fram till  dess att  
de båda riksstämmorna genomförts? 
 
  Finns det inga medlemmar som tar ansvaret så läggs distriktet vilande för att vid årsskiftet 

Svar: 

 2017 – 2018 upplösas. Distriktets ekonomi kommer under denna tid att förvaltas av antingen 
 SKK:s eller SLK:s revisorer fram till att beslut tagits om hur distriktens likvida medel skall 
 fördelas. 
 
I nuvarande organisationsmodell har distriktets styrelse lagt fram ett förslag på verksamhetsplan 
för distriktet, till årsmötet att fatta beslut om, skall detta ske vid årsmötet 2017? 

Fråga: 

  
Svar:  
  Årsmötet sker enligt nuvarande stadgar och en verksamhetsplan ska göras som tidigare till 
 distriktens årsmöten. 
 Fråga
  Skall distriktet hantera inkomna motioner ställda till distriktens årsmöte? 

: 

 Svar
  Ja. Enligt nuvarande stadgar. 

: 

 Ekonomiska frågeställningar. 
 Fråga: När skall distriktets ekonomiska medel överlämnas? 
 Svar:  
  Ekonomin överlämnas samma dag som distrikten upplöses. 
 Fråga:  
  Till vem skall kontot skrivas över? 
 Svar:  
  Inga konton ska skrivas över så länge distriktet har en fungerande styrelse, det är de likvida 
 medlen som ska överföras, till vem vet vi inte i dag, då vi inte kommit så långt i den pågående 
 processen. 
 Fråga:  
   I nuvarande organisationsmodell har distriktets styrelse lagt fram ett budgetförslag till  årsmötet 
att fatta beslut om, skall detta ske vid årsmötet 2017? 
 Svar: 
   Ja. Enligt nuvarande stadgar så planeras och genomförs årsmöten som tidigare år. 
 Utställningar 2017 
 Fråga: 
   Då utställningen genomförs innan den nya organisationen genomförts har distriktet då  rätten att 
fatta alla beslut som rör utställning?       
 Svar:  
   Enligt distriktens stadgar § 2 punkt 3 skall distrikten anordna prov och utställningar eller 
 tävlingar i enlighet med SLK:s och SKK:s bestämmelser. Enligt  § 2 punkt 5 ska de anordna 
 verksamheter i enlighet ed SLK:s direktiv. Med andra ord skall distrikten följa SLK:s direktiv. 
 Fråga:  
   Kan distriktet själv bestämma domarval, inköp av rosetter, priser, mat och tackgåvor till 
 ringsekreterare, domare och funktionärer? Även hyra släp för transport av material? Hyra av plan 
 och klubblokal samt inköp till cafeterian? 
 Svar:  
   Ja. Om det inte överskrider och avviker från tidigare års praxis och följer den budgeten som 
 årsmötet beslutat. 
 Fråga: 



   Med andra ord kan vi självständigt fatta de ekonomiska beslut som vi i nuvarande 
 organisation gjort för att genomföra utställning? 
 Svar:  
  Ja. Om INTE avvikelser från tidigare praxis och budget görs. I övrigt måste förändringar 
 godkännas av SKK som är förvaltare, gäller även distriktens budget. 
 Vi önskar inte att det blir som ett distrikt gjort, där man kallade utställningen för ”avslutnings- 
 utställning”, det ger en negativ klang. 
 
Information och diskussioner återupptas 
- Medlem tar upp frågan igen om att det inte ska vara några problem att distrikten ska vara kvar. 
 Önskar tydliga direktiv hur de ska arbeta vidare. Om distrikten inte upphör innan 2016-12-31 
 förutsättes att distrikten ska vara kvar under så lång period som ytterligare ett år. 
- AA visste inte om det som lästes upp och menar på att det tydligen är HuS avsikt att distrikten ska 
 vara kvar så länge. ”Så måste det nog tolkas nu”. 
- MK förtydligar med att säga att det är centralstyrelsen/huvudstyrelsen som både startar
 distrikten och lägger ner distrikten enligt nuvarande stadgar. 
- Det har saknats tydliga direktiv och datum har ändrats under processens gång, vilket gjort det 
 svårt för distrikten och deras valberedningar att planera arbetet menar en medlem. 
- AA förtydligar att distrikten är kvar under hela 2017. 
- Fråga från medlem. Om vi förutsätter att organisationsutredningen samt stadgar tas med 2/3 
 majoritet. När börjar det då gälla per omgående eller hur har HuS tänkt med scenariot. 
- TU, när riksstämman i juni har beslutat och godkänt organisationsmodellen och stadgar och man 
 valt den nya huvudstyrelsen det är då man ska börja få i gång den nya organisationen. Detta 
 kommer ta hela hösten och en bra bit in på nästkommande år. 
 
- Det blir en övergångsperiod, som TU ser det blir det i samband med årsskiftet 2017-2018 när 
distrikten läggs ner, då ska den nya organisationen vara klar att komma i gång. 
- När kommer SLK:s forum att öppnas igen? Det behöver öppnas när den här organisations- 
 utredningen ska diskuteras anser en medlem. 
- TU tar med sig den frågan till SKK centralt. Anledningen till att forumet stängdes var att tonen och 
 diskussionen inte var bra. Den förvärrade mer än den gjorde nytta. Det är dags att hitta något 
 forum där den här frågan kan diskuteras. 
- Påpekas från medlem att alla ska hålla god ton och att stridsyxorna ska grävas ner. Gäller från   
 såväl medlem som från styrelsen att inte ha gammalt groll med sig. Inga personliga vendettor som 
 ligger kvar. 
- Inventarieförråden som distrikten har diskuterades hur man ska göra med allt material, priser 
 mm. Distrikten måste om de ska bort i så fall få hjälp med att lösa sådana frågor. Vem tar ansvaret 
 om det bildas projektgrupper? Viktig att ta med den frågan när arbetet går vidare. 
-  MK förtydligar med att VI hela klubben måste hjälpa till att tänka på dessa frågor. 
- Det är tänkt att rasklubbarna får ta över mycket, att det blir ett startkapital för dom. 
- Hur ska det fördelas? Storlek på distrikten, antalet medlemmar? 
- Så långt har inte organisationsutredningen kommit att vi kommit ner på detaljer. 
- Ang arvet som SLH har fått ombeds Irene Jonsson och Ambjörn Lindqvist som revisorer, att delge 
 HuS vad som står i testamentet. 
- Tillsammans med den kallelsen och övriga dokument som ska skickas ut till den extra årsstämman 
 i februari ska det finnas med hur man tänkt fördela de ekonomiska medlen till rasklubbarna. Hur 
 man bäst löser de ekonomiska bitarna. 
- Rasansvaret skall ligga på rasklubbarna det är det dom är till för. Verksamheterna i rasklubbarna 
 får utvecklas allt eftersom processen pågår och man hittar sina arbetsmetoder. 



- En viss PR verksamhet ska ligga på rasklubbarna för att visa upp raserna. 
- Hur länge har vi stöd av SKK frågar en medlem. 
- TU svarar minst till ordinarie riksstämma. Det kan hända att SKK tillsätter en ordförande för en 
 klubb, för att slippa interna stridigheter, under första verksamhetsåret. Det är ett alternativ. Så för 
 SLK:s del kan det bli ett år till. 
- HB. Distrikten är en viktig fråga rent generellt, känslan är att det finns olika uppfattningar bland 
deltagarna i den frågan. 
- TU, rent principiellt huvudstyrelsen är ingen rasklubb för hela landet. Dom är ett övergripande  
 organ som delvis också kommer längre ifrån medlemmarna då måste det finnas, på något sätt, 
 lokala grupper som jobbar med medlemmarna. Man kan ha lokala kommittéer som arbetar, lokal- 
 avdelningar, lokalklubbar det finns många alternativ och det är där man måste hitta rätt. 
 Just nu finns ett förslag på regionsavdelningar. Det måste finnas folk som jobbar lokalt. 
- Distrikten norröver är oroliga att dom ska förlora mycket och att det mesta kommer att läggas 
 mer centralt i landet. 
- TU de verksamhet ni har idag måste finnas kvar då den är bra. Men under vilken 
 organisationsform måste man fundera över. 
- En medlem säger, det känns som ordet distrikt är något vi hänger upp oss på. Att 
 organisationsformen är stark är viktigt. Man måste kunna jobba på längre sikt och det kan inte 
 projektgrupper som det är tänkt i dag. Man bör ha en verksamhetsplan med stadgar. 
- TU, det är ett antal klubbar som har ex.vis ”kommittén för Norrlandsdistriktet”.  Kommittén där 
lägger ett budgetförslag på verksamhet som hanteras i huvudstyrelsen. Får man ja från HuS så har 
då kommittén handlingsfrihet att jobba utifrån den budget som är godkänd och arbeta med sin 
verksamhet. Men kommittén behöver inte ha ordförande, sekreterare kassör utan kassörsjobbet 
sköts då från huvudstyrelsen. Någon måste ändå ta på sig att redovisa detta till HuS. 
Medlemsavgifterna kan hanteras centralt. 
- Låta distrikten ligga kvar som dom är idag men med mindre makt. Rasklubbarna har mer makt, 
 föreslår en medlem. 
- Organisationsutredningen är ju en slutsats av att vi har svårt att få folk till våra styrelser. 
- Därför föreslås en styrelse för rasklubben och sedan aktivitetsgrupper. Vi är en liten klubb. 
- Alla distrikt fungerar trots allt inte. Många vill ha sina namn med i styrelsen men att arbeta är det 
 inte alla som vill. Uppfattas som att styrelsen ska göra jobbet men man får ingen hjälp om det 
 behövs. 
  
 
 Den här delen av mötet var en diskussionsdel med mötesdeltagarna som aktiva 
diskussionsparter. 
 
Fråga: 
MK. Har ni processat fram till rasklubbarna och interimstyrelserna? 
Svar: 
Behöver mer tid att sätta sig i allt men kommer att återkomma. Man ska ju förbereda val för den 
riktiga styrelsen.  
Det är viktigt att också veta att de förslagen som finns till interimstyrelserna idag inte är bindande 
utan bara förslag. Deadline för nya namnförslag 17 december. HUS har ett möte den 20 december 
angående detta informationsmöte. 
Vi har idag 9 namn för rasklubben för lapsk vallhund, 4 namn för svensk lapphund och 5 namn för 
finsk lapphund.  
Fråga: 
MK.  Hur kommer det sig att det är så få personer här? 
Svar: 



Mötesdeltagare undrade varför inte detta var lagt till förra helgen. Anledningen var att Stora 
Stockholm hölls förra veckan, det gick inte att ha mötet då. 
Ingen har frågat HuS när mötet skulle vara.  Utställningshelg även nu. Informationen har gått ut på 
hemsidan och alla med mailadress angiven i medlemsregistret har fått ett mail. Information även i 
Lapphunden. Svårt att säga varför folk inte kommit till mötet. 
Distrikten. 
Det har florerad uppfattning om att distrikten skulle läggas ner redan innan årsskiftet 2016-17. En 
av deltagarna sade, att den informationen hade kommit på ordförandemötet i augusti, då någon sade 
att utställningar 2017 inte skulle hållas. MK, som också deltog i det mötet, säger att han inte 
uppfattade det så.  
SKK har godkänd utställningarna. SKK ville att höstens utställningar skulle hållas, MK  har inte fått 
svar angående 2017. LW upplyste mötet om att HuS inte haft några styrelsemöten mellan 
riksstämman och 2 oktober så informationen kan inte ha kommit från HuS. Anledningen till 
informationsbristen kan vara att de nya direktiven som kom från SKK skapat förvirring i lederna 
och missvisande information. 
Det viktigaste är att komma ut med information så det inte blir spekulation. 
En deltagare säger, att hon måste ha missuppfattat detta med distrikten. En annan mötesdeltagare 
har inte tolkat det som om distrikten skulle försvinna, bara att deras makt skulle begränsas. MK 
svarar, att det är riktigt att distriktens makt eller snarare inflytande skulle minskas, annars har man 
inte diskuterat ännu vad man gör med distrikten. 
Alla klubbar har sina avdelningar. Varför ska då SLK plocka bort sina frågar en mötesdeltagare?  
En annan deltagare bekräftar uppfattning om att distriktens inflytande ska minskas, inte att de ska 
bort. Tydliga direktiv om att ta bort distrikten finns inte från SKK. Hen tycker att det är ett bra sätt 
att organisera i distriktsform 
Fråga? 
Om man behåller distrikten men med mindre inflytande på riksstämman, kallas det fortfarande 
riksstämma med delegater? 
Svar: 
 Årsmöte en medlem, en röst. 
Fråga: 
Vem ska få rösta på rasklubbarnas första årsmöte då rasklubben inte har några medlemmar då, den 
som äger rasen eller ska alla rösta?  
Svar: 
Man kan väl rösta där man har rasen? Eller vad tycker mötet? Frågan är inte klardiskuterad ännu.  
Fråga: 
Finns det något poäng att årsmötena för rasklubbarna hålls på samma dag/plats? 
Svar: 
Måste ge alla medlemmar möjlighet att delta i alla möten. 
Stadgarna ska tas på centrala mötet. Första dagen riksstämma kommer det att inte att finnas 
motioner. Det kan finnas samordningsvinster mellan raser? 
Fråga: 
Ni som förespråkar distrikten, vad har ni för idé hur det ska se ut?  
Svar: 
Distrikten ligger under huvudstyrelsen och rasklubbarna under distrikten är ett förslag från en av 
mötesdeltagarna.  
Fråga: 
Vad ska distrikten ha för verksamhet?  
Svar: 
En mötesdeltagare svarar: Rasansvaret och avelsansvar ska finnas i rasklubbarna, för övrigt ska 
distrikten ha de uppgifter de har idag.  
Är geografisk regiongrupp samma som distrikt? Man kan byta namnet på geografisk regiongrupp 
till distrikt istället, menar en annan mötesdeltagare. 



Fråga: 
Hur ser ni att verksamheten ska se ut? Förväntas rasklubbarna ordna utställningar? Hur har ni tänkt 
att det skulle tas tillvara? Hur ser HuS om rasklubbarna förväntas att ha utställningar? 
Organisationsskissen, hur ser visionen ut angående den geografiska spridningen? 
 
Svar: 
Rasklubbar, geografisk spridning. 
MK berättar, att det som Lotta S sade var att rasklubbarna kunde anordna utställningar för sin ras. 
Diskussioner måste föras hur verksamheterna ska fås att fungera.  
Det finns idag en 30-tal olika FB-grupper bland våra rasers ägare och/eller medlemmar. Drar 
engagemang ut ur klubben.  
Vi har en vision. Verksamheten ska finnas kvar regionalt. Övergripande. 
Lägga utställningarna på rasklubbarna som officiella utställningar blir ekonomiskt svårt att ordna. 
För fåtal hundar, alla tre raser måste samordnas. 40-50 hundar anmälda för en domare, måste samla 
alla tre raserna. 
Rasklubbarna får arrangera den verksamhet de vill, men specialklubben har mandatet att ansöka om 
officiella utställningar. Kennelklubben beviljar utställningar.  Det finns en viss seriositet kring 
utställningar och är inte så lätta att anordna. 
Vi har ett stort problem nästa år. Flera utställningar hänger i luften. 
Det är HuS som äger frågan. Det är ett gemensamt ansvar. 
I dagsläget är det ÖN och MS och NN som ska genomföra sina utställningar. Även Västra ska 
diskutera nästa vecka i styrelsemötet. Södra ska ha en dag i Ullared i september. Utställning för 
Södra finns inte inom tidsspann för riksstämma. 
Riksstämman, vem ska ha den? Finns ingen utställning bokad inom tidsspann.  
Lägga ner allt gammalt groll och gå framåt. Sluta med smutskastning istället för att gå bakom 
ryggen på varandra. Samarbetar och inte drar åt olika håll.  
En mötesdeltagare undrar, om det bara är riksstämma utan utställning, kommer folk att komma. HB 
konstaterar att vi måste ha någonting som lockar. 
Norge har poströstning, skulle det kunna fungera? SKK organisation, måste rätta sig efter SKK. 
Risken finns att folk uteblir. Svag huvudstyrelse som följd. 
HuS pratade om att RS skulle sättas mitt i Sverige den 6 juni.  
SKK vill ha den ordinarie årsstämma tidigare på året i kommande stadgar.  
Fråga: 
HB. Finns det rädsla att klubben kommer att splittras upp nu, vad tror mötesdeltagarna om det? 
Svar: 
Skriverierna har gett negativa vibbar. SKK ska omorganisera sig också. Vi som är i klubben måste 
visa att vi klarar av det här. Sköter vi inte det så tar SKK över. Många har varit oroliga efter 
beskedet om omorganisering. Viktigt att komma ut med att vi ser positivt på detta.  
Kan vi behålla det gemensamma med tex. Utställningar kommer det att fungera. Samarbete mellan 
raserna behövs. Jättebra att lägga mer ansvar på rasklubbarna. Andras syn på raserna är jätteviktigt.  
De gemensamma utställningarna är roliga, de får inte försvinna.  
Hans. Börjar vi bli färdiga? Något annat? 
Fråga: 
Hur meddelar ni dem som inte är här.  
Svar: 
Vi har reprentanter från varje distrikt. De delger sina medlemmar. 
FB borta, allt har tagits bort. Distrikten får inte använda FB som informationskanal säger någon. 
Det är en missuppfattning. Information får gå ut i FB och hemsidan, diskussionerna är begränsade.  
Samlad, gemensam och lika information till alla. Minnesanteckningar ska vara som grund. 
SLK hemsida jättebra. Varje distrikt kan länka dit. 
Filtrera så lite som möjligt, skriv så mycket som möjligt. Mycket information är bra. 
De som inte är på sociala medier är svåra att nå. Troligen är de väldigt få. Men mycket ligger på 



eget ansvar. Man kan då kontakta HuS och fråga efter information även om man inte har en dator. 
Men många har varit irriterade på HuS då de upplever att information inte kommit ut i den mån som 
folk önskat.  
Irritationen började komma redan i oktober då det inte kom någon information. Men HuS har inte 
haft några möten före oktober och det tog tid att få namnet på SKK representanter och få igång 
processen.  
Så fort det ska vara val så kommer inte folk, ifall man skulle bli vald.  
Hur får man folk att bli intresserade av SLK överhuvudtaget? Förening och föreningsliv, få 
människor vill vara med och aktiva. 
Mötesplatsen har flyttats till nätet? Är det därför? Folk betalar gärna, men engagerar sig inte själva. 
Man måste ha någonting även för dem som har hunden som familjemedlem. Promenader eller andra 
medlemsträffar.  
Många har både finsk och svensk lapphund men engagerar sig inte. Kan föreläsningar vara något? 
Hur får vi dem i gemenskapen?  
Tonen som är i klubben är viktig, och konflikthanteringen, folk kommer inte om tonen är dålig. 
Viktigt hur vi speglas och framstår. Hur vi bemöter varandra är viktigt. Om det som skrivs är 
negativt påverkar det människornas inställning till verksamheten. Att ta initiativ och erbjuda 
aktiviteter mm. är gångbart. Kanske pengar till att hyra en lokal till exempel för vinteraktiviteter. 
En mötesdeltagare konstaterade att SKK sade att det var svårt att få ihop folk. Varför har de inte 
sorterat in oss under andra specialklubbar? Frågan har diskuterats men det har inte kommit något 
godtagbart förslag. Lapsk vallhund, till exempel, några vill vara med i brukshundsklubben. Men de 
flesta vill inte då det upplevs som om det skulle bli en katastrof. Men spetshundklubbarna skulle 
vara ett alternativ. I Danmark har man organiserat det så.  
Rasen måste vara stor för att ha en egen specialklubb.  
Mötet avslutas. HB tackar för deltagandet och önskar alla god jul och gott nytt år.  
  
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


