
 

Förslag om höjning av medlemsavgift. 

Medlemskap i Svenska Lapphundklubben kostar för närvarande 200:- för ordinarie medlem, 
260:- för utlandsmedlem, samt 25:- för familjemedlem. Då avgiften är en av Hundsveriges i 
särklass lägsta medlemsavgifter, så har klubben svårt att få en meningsfull verksamhet med 
medlen som står till buds. T.ex kan klubben varken posta fakturor på medlemsavgiften, eller 
trycka och distribuera medlemskort, något som har framkommit i flera forum att vara ett 
starkt önskemål från medlemmar. Dessutom så ligger den praktiska verksamheten idag på 
klubbens 6 distrikt. Dessa erhåller för närvarande 10:-/ medlem i distriktet. Detta kan ge 
snedfördelade resurser till fördel för mer medlemstäta distrikt, vilket kan ge en negativ spiral 
för de mer medlemsglesa distrikten.  
 
 
För att åstadkomma nödvändiga förändringar, så har CS bl.a köpt in Visma för Föreningar, 
som har automatiska funktioner för både utskick av fakturor och även 
medlemskortutfärdande. Dock har dessa utskick löpande kostnader. Fakturor beräknas till 6 
kr/utskick, medlemskort till 20-25:- per utskick. 
För att komma till rätta med snedfördelade pengaresurser till Distrikten, så bör stödet 
innehålla en fast del, t.ex 2000:- / distrikt, samt en rörlig del, på förslagsvis 5:- / medlem i 
distriktet. Detta skulle i princip kunna utföras med en höjning av distriktpengen med 5 kr. 
Se räkneexempel nedan: 
 
Ett distrikt med 300 medlemmar erhåller idag 3000:- / verksamhetsår. 
Med det nya systemet erhåller distriktet 2000:- + 5 kr / medlem = 3500:- (2000 kr + 1500 kr) 
 
Ett distrikt med 100 medlemmar erhåller idag 1000 kr / verksamhetsår. 
Med det nya systemet erhåller distriktet 2000:- + 5 kr / medlem = 2500:- (2000 kr + 500 kr). 
 
Förslag: 
Att Riksstämman beslutar om att höja medlemsavgiften med minst 20 % på ordinarie 
medlemskap.  
 
Att Riksstämman beslutar att distriktens medlemspeng ska utgöras av en fast del på minst 
2000 kr per distrikt, samt en rörlig del på minst 5 kr per medlem. 
Riksstämman är fri att sätta en högre summa om så önskas. 
 
Syfte: 
Att stärka Svenska Lapphundklubbens verksamhet och medlemsservice. 
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Proposition angående Välkomstutgåva av Lapphunden för nya 
medlemmar. 

Svenska Lapphundklubben har för närvarande inget annat välkomstpaket till nya medlemmar 
än att det senaste numret av Lapphunden postas till den nya medlemmen. Eftersom det inte 
finns någon återkommande orientering rörande hur organisationen ser ut, vad den har för 
verksamhet osv i tidningen, så ser vi nyttan av en välkomstutgåva av Lapphunden. 
 
För att åstadkomma detta, och att öka medlemsnyttan, framkom ett förslag i Centralstyrelsen 
att ta fram en specialutgåva av Lapphunden, som istället för att innehålla aktuella artiklar och 
aktivitetskalendrar, innehåller information om klubbens raser samt ett urval av extra 
intressanta artiklar som får ”gå i repris”, och även övergripande och lättfattlig information om 
Svenska Lapphundklubbens organisation, dess uppdrag och verksamhet. Informationen ska 
vara riktad mot nya eller eventuellt blivande medlemmar, och både kunna verka som ett 
”välkomnande” samt som reklam för klubben.  
 
Tanken är att tidningen ska tryckas upp i ett visst antal, t.ex 300 st, och lagerhållas hos 
medlemsansvarige för att skickas ut till nya medlemmar. Naturligtvis bör tryckning av 
slutgiltig version ske då SLK:s nya organisationsform står klar. (Fram till dess kan en tillfällig 
”betaversion” tas fram och distribueras som PDF, som då även kan användas som en 
utvärdering av nyttan av denna ”specialutgåva). 
Kostnaden för tryckning av ”specialutgåvan” beräknas till ca 8000:- vid föreslaget antal. 
Dessa medel finns inte tillgängligt i ordinarie budget. Därför föreslår CS att medel tas ur 
avkastningskontot från klubbens aktiefonder. 
 
Förslag: 
Att Riksstämman ger Centralstyrelsen i uppdrag att genom PR-Kommittén och Lapphundens 
Redaktion ta fram en ”Välkomst-utgåva” av Lapphunden. 
 
Att Riksstämman beslutar om att utgåvan finansieras genom medel från avkastningen från 
aktiefonderna som klubben innehar. 
 
Syfte: 
Att öka medlemsnyttan, känslan av välkomnande och samhörighet, samt att göra positiv 
reklam för Svenska Lapphundklubben. 
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Proposition angående 2015 års Riksstämmas uppdrag till 
Centralstyrelsen om ”Årets Uppfödare” 

På Riksstämman 2015 i Gålö gavs Centralstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till nya regler för tävlingen 
”Årets Uppfödare” i samma anda som den motion som inlämnades som motion från Sarah Brandes genom 
Mellansvenska Distriktet. 
 
I grova drag handlade motionen om att undvika ”taktikdeltagande” i Uppfödargrupp, där uppfödare låter bli att 
ställa upp i Uppfödarklass för att ”konkurrenten” inte ska få extrapoäng per ”besegrad” grupp. 
 
Nuvarande regler ser ut som följer: 
SLKs pris för uppfödare 

• Tävlande om priset är uppfödare som är medlem i SLK 

• Tävlan sker årligen på SKKs o SLKs officiella utställningar, dock måste minst ett av 
utställningstillfällena vara en SLK-utställning. Härmed avses att det ska vara en SLK o en 
SKK utställning. 

• Poäng räknas enligt följande: Vinnande uppfödargrupp med HP erhåller 10p + 1p för varje 
slagen grupp. Övriga grupper med HP 8p. 

• Tävlande får under tävlingsåret tillgodoräkna sig poäng från högst två av enligt punkt 2 
godkända utställningar. 

• Om flera tävlande har samma poäng avgör i första hand inbördes möten, i andra hand den 
som har den lägsta sammanlagda individuella poängen vid bedömd grupp och i tredje 
hand den som har högsta poäng med tredje utställda grupp. Individuella poäng är de 
poäng som deltagande hundar i uppfödarklass erhåller i samband med bedömningen av 
gruppen. 1:a i junkl, ökl och delt. i chkk och vetkk ger 1p, 2.a i junkl, ökl ger 2p och 3:e pris 
i junkl,ökl ger 3p. Det krävs vid bedömningen att gruppen har högst 4p för att bli godkänd. 

Följande är Centralstyrelsens förslag till nya regler: 
 

 
Alternativ 1: 

• Tävlingen byter namn till ”Årets Utställningskennel” 
• Poängberäkningen baseras på ”Årets Hane” och ”Årets Tik”-listorna. (uppfödarklass på SLK:s utställningar tävlar om rosetter och 

priser på utställningen som tidigare, dock samlas ingen poäng från Uppf.kl). 
• Tävlande om priset är uppfödare som är medlem i SLK. 
• Uppfödaren får tillgodogöra sig samtliga poäng av de egenuppfödda 15 bäst placerade hundarna i Årets Hane och Årets Tik-

tävlingen. Uppfödaren med högst sammanlagda poäng vinner. 
 

 

Centralstyrelsen föreslår att Riksstämman genom röstning dels avgör: 

Alternativ 2: 

1. Om reglerna skall ändras, ja eller nej. 
2. Vilket av förslagen skall antas, alternativ 1 eller 2. 

 
Syfte: Att tydliggöra vad priset innebär, samt att ge en intressantare tävling. 
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• Tävlingen byter namn till ”Årets Utställningskennel” 
• Tävlande om priset är uppfödare som är medlem i SLK 
• Tävlan sker årligen på SKKs o SLKs officiella utställningar, dock måste minst 2 

av utställningstillfällena vara en SLK-utställning. SKK-kravet tas bort. 
• Poäng räknas enligt följande: Vinnande uppfödargrupp erhåller 5p. Plac 2 ger 4p, 

plac 3 ger 3p, plac 4 och lägre ger 2p. HP ger 1 tilläggspoäng. 
• Tävlande får under tävlingsåret tillgodoräkna sig poäng från högst fyra (4) av 

enligt punkt 3 godkända utställningar. 
• Om flera tävlande har samma poäng avgör i första hand inbördes möten, i andra 

hand den som har den lägsta sammanlagda individuella poängen vid bedömd 
grupp och i tredje hand den som har högsta poäng med tredje utställda grupp. 
Individuella poäng är de poäng som deltagande hundar i uppfödarklass erhåller i 
samband med bedömningen av gruppen. 1:a i junkl, ökl och delt. i chkk och 
vetkk ger 1p, 2.a i junkl, ökl ger 2p och 3:e pris i junkl,ökl ger 3p. Det krävs vid 
bedömningen att gruppen har högst 4p för att bli godkänd. 



 

Proposition angående omorganisation av Svenska 
Lapphundklubben. 

Svenska Lapphundklubben är idag en specialklubb med rasansvar för Svensk lapphund, Finsk 
lapphund och Lapsk vallhund, och är även indelad i 6 distrikt som har egen ekonomi men är 
verksamhetsmässigt underställda centralstyrelsen. 
 
I klubbens organisation som den ser ut idag är det svårt att se tydligt vem som ansvarar för 
rasansvaret för klubbens tre raser såväl i centralstyrelsens stadgar som i distriktens egna 
stadgar.  
 
Centralstyrelsen har blivit meddelade från Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté att 
SKK ser SLK:s organisationsform som icke önskvärd, och vill att klubben tillsätter en 
arbetsgrupp där SKK FK erbjuder sin hjälp, med syfte att till RS 2017 arbeta fram ett förslag 
till en ny organisationsform i linje med SKK:s rekommendationer. 
 
Uttalande från SKK FK: 
” Föreningskommittén är av åsikten att SLK:s organisationsform är i behov av förändring i syfte att  
uppnå en bättre anpassning till de mål som uttrycks i stadgarna, förslagsvis genom införande av  
rasklubbar som tydligare kan arbeta för respektive ras bästa. Den oro som uttrycks från  
mötesdeltagarna i detta hänseende är hur inflytandet i klubben ska regleras utifrån de olika  
tänkta rasklubbarnas och/eller distriktens varierande storlek. Det diskuteras därvid olika  
stadgemässiga regleringar och ansvarsfördelningar för att motverka demokratiska underskott  
inom klubben. 
Om klubben själv inte förmår åstadkomma en förändring som möjliggör en fungerande  
organisation och ett tydligare demokratiskt arbete med de i klubben ingående raserna återstår  
inga andra alternativ för SKK än att vidta de åtgärder som anses nödvändiga.” 
 
Centralstyrelsen vill med hänvisning till ovanstående yrka på bifall gällande propositionen 
med att tillsätta en grupp av representanter som kan föra talan för alla åsikter i frågan inom 
klubben.  Detta för att komma fram till hur en ny organisation skulle se ut tillsammans med en 
representant från SKK/FK.  
 
Förslag: 
Att Riksstämman ger Centralstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med bred 
representation, både geografiskt, rasmässigt samt erfarenhetsmässigt med syfte att 
presentera ett godtagbart förslag till en ny organisationsform för Svenska Lapphundklubben 
som CS kan lägga som proposition inför Riksstämman 2017. 
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