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Svenska Lapphundklubben  
Centralstyrelsen 

Protokoll Styrelsemöte 
 

 
 
 

Tid:  15-12-03 kl: 20:00 samt 
16-01-24 kl: 20.00 fr § 15-104c 

 

Plats: Telefonmöte 
 

 

 
 

 Närvarande: Teresa Lejenäs Ordf.  
 Ledamöter 

Hans Balstedt 
Jannike Hallin 
 
 

 
Maria Nilsson 
Sten Pettersson 
Mikael Köpman 
 
 

   
 Suppleanter 

Håkan Klaar 
 
 
 
 

 Anmält förhinder 
Helena Bergström 

 
 
 

   
 _____________________________ ________________________________________ 
   

 Föredragningslista  
 Ärende: Förslag till beslut: 
§ 15 - 096 
 

Mötets öppnande 
 

Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna 
och förklarar mötet öppnat. 
 

§ 15 - 097 Fastställande av 
föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställdes för mötet 
 

§ 15 - 098 Utse justerare till protokollet Jannike Hallin utsågs att jämte ordförande justera 
protokollet. Justering av protokoll sker enligt 
rullande schema i bokstavsordning. 



 

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen 
 
Sign. Ordf. 
 
Sign. Just. 

Sidan 2(6) 
  

 

§ 15 – 099 
 
§ 15 – 100 

Föregående protokoll 
 
 
Riksstämman 2016 

Teresa redovisade senaste protokollet som läggs till 
handlingarna. 
 
Teresa har haft möte med ÖN styrelse som vill att 
CS håller i bokning av lokal, fika mm själva med de 
som har anläggningen. 
CS tar på sig detta.  
Budget gällande RS diskuterades. 
Nytt möte med ÖN i februari- Jokkmokk ? 
 

§ 15 - 110  Uppföljning 
 
Utskick till domare om uppförsel i 
utställningsringarna SKK/SLK 
 
Standardbeskrivning SLH i Norge  
 
Domarförfrågningar 
 
 
 
 
 
Remiss ang allmänna regler för 
uts/prov/tävling 
 
 
Årsboken 
 
 
Medlemsenkäten 
 
 
 
Mail korr med medlemshantering 
 
 
 
 
 
Arkivering av tidningen 
 
 
 
 
Distriktens protokoll på hemsidan 
 
 
 
 

 
 
Mikael skickar till domare som är auktoriserade 
på våra raser. 
 
 
Fortlöpande information –Hans B redovisade 
 
För att underlätta vid aspirant/examination 
förfrågningar planeras skapa en grupp av domare 
som kan föreslå representanter för raserna- Teresa 
föredrar ärendet. Vi hänskjuter ärendet till nästa 
ordinarie möte  
 
Beslöt att bjuda in TK till sep möte för att kunna 
svara SKK senast 11 Jan 2016- vad sa TK ? 
 
Efter en veckas marknadsföring fick man in 18 st 
efterbeställningar som ville beställa årsboken. 
Tryckt och skickat.  
Hans B rapporterade 
Lena Wallin Pettersson har sammanställt enkäten. 
Vi kommer publicera resultatet på hemsidan samt 
i tidningen Lapphunden.  
Diverse åtgärder på medlemsmailen samt svar till 
samtliga som mailat in till medlem@slk.nu. 
Teresa redovisade samtal med 
medlemshanteringen. Vi ska ta fram en 
arbetsbeskrivning i samarbete med Ingegerd. 
Teresa och Hans kontaktar Ingegerd. 
Samtal om hur äldre Lapphunden skulle kunna 
arkiveras digitalt som andra rasklubbar gjort. 
Omfattande arbete, kan tjänsten köpas in? 
 
Hur ska medlemmarna kunna se vad som händer 
– vad säger distriktstadgarna? 
Protokoll ska vara skrivna och justerade inom 3 
veckor. CS anser att distrikten skyndsamt ska 
lägga sina protokoll på SLK hemsidan, senast 6 
veckor efter styrelsemöte.  

mailto:medlem@slk.nu�
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Lista som kan användas vid 
förfrågan av aspiranttjänstgöring 
 
 

 
Ska en lista upprättas och vilka finns på SKK´s 
lista. 

§ 15 - 102 Ordföranden informerar Nordiska kontakter- planer att ses under St Sthlm. 
Teresa pratar med Marjo nu i helgen 4-6 dec ifall 
hon kommer till St sthlm. Jörn kontaktas via FB. På 
gång. Önskemål att diskutera uppförande i ringarna 
för FLH. 
 
Årsboken 2015 kommer att aviseras på hemsidan 
under vårvintern för förbeställning. Pris avgörs av 
antal beställningar. Håll utkik! 
Allduplo skickar årsboken.  
Positiv feedback fr medlem samt domare på 
Lapphunden mer under punkt rapport fr kommittér- 
Redaktionen. 
 
 

§ 15 - 103 
 

Inkomna skrivelser 
SKK 
 

a)Förfrågan till specialklubb från domare som 
önskar utöka sitt rasregister. SLK Cs noterade 
informationen 
b)Övergångsregler mellan nuvarande och nya 
uppfödarutbildningen(den fysiska i 
studiecirkelform)- SLK Cs noterade informationen 
c)SKK- Cs mötesprotokoll nr 515 & 615- SLK Cs 
noterade informationen 
d) Remiss fr utställnings kk angående 
utställningsreglerna 2017-2021- Cs har mailat ordf 
samt TK för feedback. 
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§ 15 - 104 

 
Rapport från kommittéerna 
a)AK-SLH 
 
 
 
 
 
 
b)Ryssprojektet 
 
 
 
 
c)AK-FLH 
 
Mötet ajourneras 15-12-03 pga 
tekniska problem  
Mötet återupptas 16-01-24 kl. 
20.00 Saknas Håkan o Helena 
 
d)AK-LVH 
 
 
 
 
e)RUK 
 
 
 
 
 
f)Webb 
 
 
 
 
 
 
g)PR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AK- SLH- Sten P rapporterar från ak 
Icke registrerade hundar på medlemmars 
medlemsprofil. Medlem har frågat om de kan få 
föra in sin icke-registrerade SLH i vår Hunddatabas. 
Svar (negativt) har formulerats och skall skickas via 
Ak svensk. 
  
Hans B rapporterar att blodproverna håller hög 
kvalitet, det är förhållandevis "enkelt" att extrahera 
DNA ur dom. 
 
 
AK- FLH- Teresa L rapporterar- Pias mail till Cs 
 
 
 
 
 
 
AK- LVH- Teresa L rapporterar- RAS är i princip 
klart. Träffar i Örebrotrakten 
RUK- Teresa rapporterar (utvärdering, 
forskningsseminarium i nov (SKK)  
 
Domarkonferens 2018.  
Deltagit på forskningsseminarium.  
SKK informerat om att det inte blir aktuellt att ha 
domarkonferans med Sv. Polarhundsklubben, utan 
fortsätter på tidigre plan med sv fårhundsklubben 
 
Webb- Mikael K rapporterar. Ida har jobbat på nya 
designen av hemsidan. Planerad release på 
riksstämman. Planerar för arbetsmöte i slutet av 
april. Utställningshanteraren går inte att konvertera. 
Nuvarande hemsida har just nu flera buggar som vi 
vet om. 
 
Lagerstatus – ca 15-20 kalendrar kvar – säljs på 
Jokkmokk marknad 
Medlemsenkäten – utvärdering pågår. Vi avväntar 
rapport från tankesmedjan. Extramöte om detta 
planeras. 
Rapport om Jokkmokk: pressrelease framtagen. 
Många har anmält intresse att hjälpa till att stå i 
monter (16 ekipage plus). Bokat besök på 
Jokkmokks Tenn. Enligt rapport mycket bra läge på 
marknadsområdet. 
My Dog: positivt. Märkbar höjning av kännedom 
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f)Ungdom 
 
 
 
g)Redaktionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) TK 
 

om våra raser, speciellt SLH från besökarna. Bra  
samarbete med Västra distriktet! 
 
Ungdom- vi beslutar att lägga ner 
Ungdomskommittén. Vi bollar saken om att fånga 
upp våra ungdomar vidare till tankesmedjan. 
 
För att vara garanterad att material om 
event/tävlingar/utställningar eller artiklar skall få 
den önskade platsen man vill önskar redaktören att 
man följer en kronologisk ordning, för att material 
som kommer in 5 min innan manusstopp kan göra 
att det inte kommer med.  
*Medlems reaktion på icke publicerat material via 
FB- för att undvika missförstånd kan länkarna 
www.slk.nu/?p=509 samt www.slk.nu/?p=553 
användas att skicka på FB sidan. 
*Mail från redaktören  
*Feedback fr medlemmar och domare mm på 
Lapphunden. Mycket beröm kommer in bl.a ”bästa 
klubbtidningen i landet” från SKK CS-medlem. 
*Tidningar som trycks extra/nya medlemmar 
hur/när ska de få sin tidning. Kommer åt alla när de 
fått inloggningsuppgifterna till Pdf. Diskuteras vad 
nya medlemmar ska få i ”välkomstpaket”. Förslag 
att göra ett ”specialnummer” av Lapphunden som 
alltid ingår vid nytt medlemskap. Bollas vidare till 
redaktören. 
 
Denna punkt tidigarelades i dagordningen för att 
sammanfalla med tidpunkten Elina adjungerades. 
Därför behandlades den innan mötet ajornerades. 
Elina Bertne adjungerades och förklarade hur dom 
ser på poängberäkningar för bl.a Årets Bargi, samt 
hur och om nytillkomna hundsporter ska räknas i 
våra 
"Årets"-klasser. 
Arbetet med statuter för Lapphunds-SM fortgår och 
det som hittills är gjort redovisades. 
 

http://www.slk.nu/?p=509�
http://www.slk.nu/?p=553�
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§ 15 - 105 Övriga ärenden 
 
 
 
 
 
 
Västras protokoll till Cs 
 

CS anklagas för vissa ogrundade saker på 
Facebook. Vi håller löpande kontakt med 
Föreningskommittén på SKK om detta och liknande 
ärenden. 
Beslutas att dela kursavgift till utbildning av CUA 
med Mellansvenska. 
 
Lades till handlingarna. 
 
  

§ 15 - 106 
 

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. (beslut taget då styrelsen 
fortfarande var beslutsförande då de tekniska 
problemen började) 

 
§ 15 - 107 

 
Nästa sammanträde 
 

 
Ordinarie CS-möte 31 januari kl. 18.30 
Budgetmöte 21 februari 
 

§ 15 - 108 Mötet avslutas 
 

Vice Ordförande tackade för visat intresse och 
avslutade mötet 
 

 
 
 
 
Sekreterare 
 
 
Justeras:                                  Justeras 
 
 
 
Teresa Lejenäs                  Jannike Hallin   
Ordförande SLK    
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