
Protokoll fört vid SLK:s SC styrelsemöte 2016-12-06

Plats: Telefonmöte
Dag: Tisdag 2016-12-06
Klockan: 19.00

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

Föredragningslista

§ 16 – 53 Mötets öppnande
   Mötesordförande HB öppnar mötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 16 – 54 Fastställande av dagordning 
   Styrelsen beslöt att:
 - Fastställa dagordningen med ett tillägg under § Rapporter. 

§ 16 – 55 Utse Justerare
   Styrelsen beslöt att:
 -  MK justerar dagens protokoll.

§ 16 – 56 Föregående mötesprotokoll
   Styrelsen beslöt att:
- Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 16 – 57 Inkomna skrivelser och mejl
- Mail från medlem ang avelsdebut för LVH.
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 I RAS dokumentet för LVH står det att:
 • Hanhund/tik bör vara minst 36 månader gammal vid avelsdebut. 
   Detta är enligt AK LVH en felskrivning som ska ändras till 24 månader, vilket medlemmen i mailet 

anser vara fel. En revidering i RAS dokumentet kommer att göras under nästa år. SKK AK samarbetar 
med AK LVH i frågan.

   Styrelsen beslöt att:
- MK är kontaktperson i denna frågan.

- Mail från Karamjit Bhellay (KB) ang parning Svenska Lapphund och Golden Retriver
KB önskar att få para sin blandras tik med en Svensk Lapphundshane.
Styrelsen beslöt att:

- Avslå förfrågan och MK svarar utifrån SLK:s stadgar.

§ 16 – 58 Rapporter
- SLH, förvaring av spermier.
MK har varit i kontakt med Kjell Andersson (KA) på SKK AK.  AK SLH jobbar på uppdrag av SLK CS.
SLK CS äger frågan och vill tydligt peka på vad AK SLH skall göra i projektet. AK SLH fick tydlig kritik 
i sitt alltför självständiga agerande i frågan i föregående protokoll. 

Styrelsen beslöt att:
- MK kontaktar återigen KA för mer information.
- I detta ärende är det MK som är kontaktperson med SLH AK. 

- Kontakt med Isländska Fårhundsklubben
SLK tillsammans med Isländska Fårhundsklubben (SIFK) har ansökt och fått beviljat från SKK att 
anordna en domarkonferens 2018. Då de nya rasstandardena på LVH och FLH dröjer med    
översättningar från FCI så har vi ansökt om att flytta domarkonferensen till 2019, vilket vi fått 
avslag på. Vi blev rekommenderade av SKK att söka på nytt för 2020. SIFK är underrättade och 
diskuterar att söka ny partner eller genomföra domarkonferansen 2018 själva.
Styrelsen beslöt att:

-  Så snart som möjligt tillsammans med SIFK meddela SKK om situationen och eventuellt söka en 
ny domarkonferens till 2020.  

- Kontakt med Östra Distriktets styrelse ang årsmötesprotokollet.
  Ett flertal försök har gjorts för att nå Östras distrikt dock utan framgångar. Det är den valda 

årsmötesordförande på ett årsmötet som ansvarar för protokollet. Kan inte sittande 
årsmötesordförande ta ansvaret av olika anledningar så är det distriktets revisorer som övertar
ansvaret och ser till att årsmötesprotokollet blir skrivet och justerat samt att det kommer SLK 
tillhanda enligt stadgar. Enligt uppgifter är nu Östras årsmötesprotokoll ute för justering via 
postvägen. Revisorerna i Östra distriktet kan inte revidera årets verksamhet så länge viktigt 
revisionsunderlag fattas såsom årsmötesprotokoll och verksamhetsplan. 

Styrelsen beslöt att:
- Det tydligt ska framkomma att det är årsmötesordförande som ansvarar för protokollet och inte

distriktets ordförande.
- AA tar kontakt med Östra distriktets revisorer.
- Gå vidare till SKK om inte protokollet snarast blir åtgärdat.
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- Kontakt med distrikten.
OJ och HK har var och en för sig försökt nå samtliga distrikt inom SLK. Dels för att prata om 
facebooksgrupper och facebookssidor och dels för att stämma av den nuvarande situationen. 
Vissa distrikt har fortfarande inte ändrat enligt det beslut som SLK CS tagit och rekommenderats 
från SKK. Den kontakt OJ haft med vissa distrikt har varit positivt. Några distrikt är kvar att 
kontakta. Östra distriktet har OJ och HK försökt att nå utan resultat. SLK CS kommer att arbeta 
vidare med att få kontakt med Östra distriktet och tydliggör att är man förtroendevald måste man
också vara kontaktbar. Det ska vara lätt att nå förtroendevalda, för både medlemmar och övriga
arbetspartners. 

Styrelsen beslöt att:
- AA kontaktar Östra distriktets revisorer för en diskussion om Östras årsmötesprotokoll. Samt

att förklara vikten av det måste vara lätt för klubben och för medlemmar att kontakta distriktet. 

- Kontakt med SKK ang förslag på kandidater till interimsstyrelser för blivande rasklubbar.
LW hade fått i uppgift att kontakta SKK för att höra om de har fått in namnförslag på kandidater
till de blivande rasklubbarnas interimsstyrelser. Enligt de efterforskningar LW gjort hitintills har 
det inte framkommit att SKK fått in några namnförslag. 

Styrelsen beslöt att:
 - Godkänna rapporten.

§ 16 -  58 Ekonomi
PW redogör för det ekonomiska läget till och med november. SLK har sålt valpannonser över lagd 
budget, kennelannonser under lagd budget. Medlemsavgifterna ligger per den 30 november 
under budgeten vilket innebär att vi tappat medlemmar. Även utlands- och ungdomsmedlemmar
har minskat enligt lagd budget. På kostnadssidan kan vi notera, att kostnaderna ligger långt under 
de budgeterade beloppen förutom CS, som har haft större kostnader på grund av resekostnader i 
samband med omorganisationen och flertal ej inplanerade möten. 
Under denna paragrafen togs även en kort diskussion om hur distriktens  pengar ska förvaltas vid 
omorganisationen.

Styrelsen beslöt att:
- Godkänna den ekonomiska rapporten.
- AA kontaktar SLK och SKK:s revisorer för en diskussion.
- Arbeta vidare med frågan och eventuellt kommer något förslag presenteras på mötet 2016-12-10. 

§ 16 – 59 Genomgång inför informationsmötet i Märsta 2016-12-10
- Förberedelser och genomgång, vem gör vad.
  V ordf HB hälsar välkommen och presenterar representanterna från SKK och SLK CS. Presenterar
  agendan samt understyrker vikten av att inga personliga påhopp är tillåtna. 
  Thomas Uneholt (TU) kommer att delta på mötet och tillsammans med AA presentera 

omorganisationen och svara på frågor. Även en tillbakablick varför vi står inför en omorganisation.
En servicetekniker kommer att finnas på plats och förtäring finns i cafeterian, de anmälda som i 

 skrivandets stund är ett 30 tal kommer att bjudas på smörgås, dryck och kaffe. Cafeterian har  
öppet under den tid mötet pågår och möjlighet finns även att köpa kaffe och tilltugg. 
Minnesantecknare ska vara beslutat innan mötet öppnar.
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Styrelsen beslöt att:
- MK bistår HB vid podiet tillsammans med TU och AA.
- LW har kontakten med Cafeterian och beställer förtäring.
- LW ansvarar för och skriver minnesanteckningar, eventuellt spelas mötet in som stöd till      
  minnesanteckningarna.
- CS är på plats på Biokällan senast 10.00

§ 16 - 60 Övriga Frågor
- Medlemsfråga ang hur/varför klubben har hamnat där den är idag.
Styrelsen beslöt att:

− HB och LW sätter samman en kort svar och skickar svaret via CS mailen.

- Facebooksida Svensk Lapphund
  På Facebook finns en sida med namnet Svensk Lapphund, sidan använder klubbens logo och utger 

sig att vara Officiell för rasen. och med en administratör som heter Lou Lundbäck (LL). Sidan har 
inte varit uppdaterad eller använd sedan 6 februari i år.

Styrelsen beslöt att:
- MK kontaktar LL för att få sidans admin överförd till honom, HB och HE snarast. MK rapporterar 

till styrelsen via CS chatten.

§ 16 – 61 Ärenden som inte får diskuteras utanför CS innan protokollet är justerat
Styrelsen beslöt att:
- Inga ärenden är av den karaktären att det inte går att diskutera.

§ 16 – 62 Nästa CS möte
Styrelsen beslöt att:
- Nästa möte äger rum 2016-12-20 kl 19.00.

§ 16 – 63 Mötet avslutas
- Ordförande avslutar mötet och tackar för visat förtroende.
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