
Protokoll fört vid HuS styrelsemöte

Plats: Telefonmöte
Dag: Söndag 2017-11-26
Klockan: Kl: 20.00

Närvarande:
Kjell Andersson KA Ordförande 
Mikael Köpman MK 
Håkan Klaar HK 
Lena Wallin LW 
Monika Karlsson MoK 
Maria Nilsson MN 
Anneli Lindh AL 
Sanna Larsson SL 

Anmält förhinder:
Hans Balsedt HB

Föredragningslista

§ 17 - 80 Ordföranden  KA hälsar välkommen

§ 17 - 81 Utse justerare
Styrelsen beslöt att:

- Välja MoK som justerare för dagens möte.

§ 17 - 82  Godkännande av föredragningslista 
Styrelsen beslöt att:
- Godkänna dagordning med tillägg på övriga frågor.

§ 17 - 83  Föregående protokoll
Protokoll fört 2017-10-26 med SLK HuS styrelse har paragrafnumren inte kommit med.  HuS 
fortsätter med paragrafnumren från protokoll daterat 2017-09-24 § 17 – 79, då vi har löpande 
paragrafnummer. 
Styrelsen beslöt att: 
-  Bordlägga AP listan till nästkommande ordinarie styrelsemöte.
- Godkänna föregående protokoll.

§ 17 – 84 Ekonomi
MoK redovisar resultat och balansräkningen tom  17-11-21.
Styrelsen beslöt att:
- Godkänna rapporten
- Slutrapporten från Sundsvallsutställningen kommer UK ge en rapport om vid nästkommande 
   ordinarie styrelsemöte.



§ 17 - 85 Rapporter från ordförande och ledamöter
• Ordförande

Brev till samtliga rasklubbar har skickats via KA, ang medlemskap i respektive rasklubb.
• Inmönstringsprojektet

Ärendet bordläggs då frågan skall tas upp på SKK FK:s möte 2017-11-30. HuS har inte 
möjlighet att säga något i det ärendet innan beslut kommer från SKK.

• SKK:s Föreningskommitté ombildas den 2017-11-30 då Thomas Uneholt avgår som 
ordförande i FK. 

• Äskandet av pengar för föreningsutbildningen i september för HuS och rasklubbar kommer 
vara en punkt på FK:s dagordning 2017-11-30.

• SKK:s avelskommitté ser över sina rutiner.
• Brev från SRLS till SKK FK Thomas Uneholtsom, kopia skickad till cs-mailen. Frågorna har 

Thomas Uneholt via mail lovat att svara på efter SKK FK:s möte 2017-11-30
• Inkommit brev från SRLS som även gått till Thomas Uneholt samt SKK FK. Inga svar kan ges 

innan SKK FK:s möte d2017-11-30. 
• Inkommit mail från en medlem som KA svarat på, vissa frågor går inte att svara på innan 

FK har haft sitt möte.

Sekreterare
• Katalog PC har uppdaterats med en nya version.

Styrelsen beslöt att:
- Lägga informationen till handlingarna.

Övriga ledamöter
• Ang Svenska Kroppsvallarklubben

Från och med 2018 har SLK möjlighet att delta på officiella vallanlagsprov och tävlingar 
anordnade av Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV. AL hade fått uppgiften att ställa frågan 
till SvKV om behovet att SLK har en utsedd kontaktperson som ”första” kontakt vid 
eventuella frågor, nyheter, uppdateringar etc och som även ska informera och vara en länk 
till våra tre nya rasklubbar. 
Styrelsen beslöt att:
- Teresa Lejenäs utses som kontaktperson
- LW meddelar TL om beslutet.

• Lapphunds SM
Diskussion om att se över regler för Lapphunds SM så att ekipage tävlar i rätt konkurrens.
Styrelsen beslöt att:
- Tak övertar frågan och återkommer.

§ 17 - 86 Namnet ”Lapphund” 
Det har varit flera diskussioner som florerat på Facebook ang namnet Lapphund. 
De svenska raserna är uppkallade efter landskap där av namnet Lapphund. Jämför med 
Jämthunden (Jämtland) Gotlandsstövare (Gotland) osv. Frågan ägs dessutom av SKK så det 
är inte något SLK kan besluta om.



17 – 87 Rapporter från Kommittéer
• - TaK

Arbetet i TaK har kommit i gång med flera telefonmöten och arbetsuppgifter. En ny medlem
har tillkommit och det får gärna tillkomma fler medlemmar.

• UK
Inkommit ett brev från Västra Distriktet ang inventering av material mm. Stefan Johansson
har magasinerat allt material hos sig och undrar vart det skall skickas nu när distrikten 
läggas ner 2017-12-31. LW hade varit i kontakt med Jan Karlsson och fråga vilka 
möjligheter han har att ta över magasineringen, vilket han kunde.
Styrelsen beslöt att:
- Materialet tillhör SLK och JK kontaktar SJ vid ett lämpligt tillfälle för att hämta materialet.
- Inventeringslistan skall ligga hos kassören MoK

• MeK/PR
PR hade kallat till möte med samtliga rasklubbar, tyvärr deltog inte alla rasklubbarna.
HuS har inte tagit beslut om vem som ska vara kontaktperson för MeK.
Styrelsen beslöt att:
- Fortsätta söka efter fler medlemmar till MeK
- Jan Karlsson är projektledare för My Dog och rasmontrarna.

• Webb
Jobbar med den nya hemsidan. Rent tekniskt finns det problem som måste lösas.

• Informationsansvarig.
Material som skall till  informationsfoldern tar MK över då MoK har fått ny arbetsuppgifter
på sitt ordinarie arbete.
Styrelsen beslöt att:
- Godkänna rapporterna

§ 17 - 88 Information från kontaktpersonerna för rasklubbarna
• Finsk

Material till nyhetsbrevet kommer i veckan. Det arbetas med bemanningen till Stor
Stockholm

• Svensk
Då HB hade fått förhinder att närvara kommer information till nästkommande möte.

• Lapsk
Ordförande för SRLV ska kontakta övriga rasklubbar för att stämma av hur dom gör med 
sina årsmöten. Önskemålet från HuS är att rasklubbarna har årsmöten samma dag.

§ 17 – 89 Bordlagda frågor
Gratis medlemsår för valpköpare. 
Medlemsavgifter och avgiftshantering
Tasspengar som ska vara ett värdesystem när medlemmar hjälper till i projekt, tävlingar, 
utställningar mm.
Mailadresser till ledamöter



Styrelsen beslöt att:
- KA tar frågan med sig till SKK:s möte 2017-11-30
- MK kontaktar SKK: medlemsavdelning för att höra hur vi går vidare i frågan så att  
- Tasspeng bordläggs och AK tillsammans med HK arbetar vidare med förslaget
- Mailadresser till ledamöter bordläggs till nästa ordinarie styrelsemöte

§ 17 – 90 Övriga frågor
Två mail ang medlemskap har inkommit. 
Mail från SKK ang preparandkursdär svar skall ges innan 1 feb 2018.
Styrelsen beslöt att:
- MK svarar på mailfrågorna.
- Bordlägga skrivelsen om preparandkurs till senare tillfälle.

§ 17 – 91 Nästa möte
Styrelsen beslöt att:
Nästa möte äger rum 2017-12-19 kl 19.00

§ 17 - 92 Mötet avslutas
Mötet avslutat och ordförande tackar för ett bra och effektivt möte.

Signaturlogg se längre ner!



Kjell Andersson

Ordföranden

Justerare

Monica Karlsson

Sekreterare

Lena Walllin


	Signaturlogg se längre ner!

