
Protokoll fört vid SLK:s HuS styrelsemöte 2017-01-17

Plats: Telefonmöte
Dag: Tisdag 2017-01-17
Klockan: 19.30

Närvarande:
Hans Balstedt  (HB) Mötesordförande
Mikael Köpman  (MK) Ledamot
Sten Pettersson  (SP) Ledamot och sekreterare
Maria Nilsson  (MN) Suppleant
Henrik Emanuelsson  (HE) Ledamot
Håkan Klaar               (HK) Ledamot 
Lena Wallin  (LW) Adj protokollförare
Ove Johansson  (OJ) SKK

Anmält förhinder:
Paula Weinehammar  (PW) Adj kassör

_______________________________________________________________________________

Föredragningslista

§ 17 – 13 Mötets öppnande
   Mötesordförande HB öppnar mötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 17 – 14 Fastställande av dagordning 
   Styrelsen beslöt att:
- Fastställa dagordningen med början av punkten 6 organisationsfrågor, stadgar

§ 17 – 15 Utse Justerare
   Styrelsen beslöt att:
 -  HK justerar dagens protokoll.

§ 17 – 16 Föregående protokoll 
Styrelsen beslöt att:
- Bordlägga frågan
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§ 17 – 17 Organisationsfrågor, stadgar
OJ går tillsammans med styrelsen igenom de nya typstadgarna, som gäller en 

    Fullmäktigeorganisation. Efter genomgången kan HuS konstatera att det inte var sådana stadgar 
    som efterlysts och har diskuterats under den pågående organisationsprocessen. HuS har   
    efterfrågat stadgar för en Årsmötesorganisation. Det har hela tiden varit en av grundfrågorna att

få ändring på att delegatröstning ska tas bort och att varje medlem har rösträtt.
Styrelsen beslöt att:
- OJ tar upp frågan med Thomas Uneholt (TU) och SKK KM för en diskussion och återkommer 
  snarast.

§ 17 – 18 Skrivelse från Svenska Kroppvallarklubben (SvKV)
Marie Bankhed (MB) är vallningsansvarig i SLK och representerar Svensk lapphund, Lapsk   

  vallhund och Finsk lapphund i SvKV, ringer in till mötet. MB har inkommit med en 
  skrivelse till CS ang att SvKV har arbetat fram ett prov för vallning (HWT) Herding Working 
  Test med FCI regelverk, som troligtvis kommer att börja gälla i Sverige 2017 och undrar
  om SLK HuS kan ställa sig bakom skrivelsen tillsammans med SvKV som ska tillsändas SKK CC   
  samt till SKK:s Prov & Tävlingskommittén

Styrelsen beslöt att:
   - Ställa sig bakom skrivelsen och att skrivelsen skickas från CS mailen.

§ 17 – 19  Resekostnadsfördelning mellan distrikten till extra Riksstämma 2016-02-18
 För att få en så  jämn fördelning på resorna till den planerade extra Riksstämman 2016-02-18
 har styrelsen tidigare diskuterat att alla distriktens resekostnader fördelas enligt en pott. 
 Resornana slås ihop och distrikten betalar varsin sjättedel (1/6) av detta, anledningen är att inget
 distrikt ska ha fördel av att ligga närmare extra Riksstämman. Dock förutsätter detta att  
 resekostnader/resesättningarna håller sig inom rimlighetens gränser. 
 På facebookssidan för ordföranden inom SLK, har MK föreslagit att distrikten kan hyra  
 minibussar och på så sätt få med samtliga delegater i ett fordon. 

Styrelens beslöt att:
- MK tar kontakt med ÖN för att höra hur deras delegater tar sin ner till stämman
- I övrigt bordlägga frågan tills nästa möte

§ 17 – 20 Planering inför extra riksstämma 2016-02-18
   Styrelsen beslöt att:
 - Som ordförande tillfråga Mats Stenmark (MS)
 - TU är föredragande från SKK och bistår (MS) vid eventuella frågor
 - Tillfråga SKK om de har någon sekreterare för mötet
 - Godkänna dagordningen för stämman
 - Delegatantalet blir samma som vid ordinarie riksstämman i Piteå 2016
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  - Arbeta vidare med organisationsskissen fram till den 18 feb då den inte ska med som en  
   handling i inbjudan till stämman.

   - Specialklubbens namn blir Svenska Specialklubben För Lapplandshundar, SSFL
   - Styrelsen har ett fysiskt möte innan stämman kl 10.30

§ 17 – 21 Ärenden som inte får diskuteras utanför CS innan protokollet justerats   
Styrelsen beslöt att:

  - Inga ärenden var av sådan karaktär

§ 17 – 22 Nästa möte
   Styrelsen beslöt att:
- Nästa möte blir så fort stadgarna åter är tillbaka från OJ
- AU möte söndag den 2016-01-22 kl 19.00

§ 17 – 23 Mötet avslutas och möteordförande tackar för visat intresse 
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