
Protokoll fört vid SLK:s SC styrelsemöte 2016-12-20-21

Plats: Telefonmöte
Dag: Tisdag 2016-12-20 onsdag 2016-12-21
Klockan: 19.00

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

Anmält förhinder:
Henrik Emanuelsson  (HE) Ledamot 16-12-20 – 21  
Paula Weinehammar  (PW) Adj kassör 16-12-20
Alf Andersson  (AA) SKK 16-12-20 – 21 

Föredragningslista

§ 16 – 64 Mötets öppnande
   Mötesordförande HB öppnar mötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 16 – 65 Fastställande av dagordning 
   Styrelsen beslöt att:
 - Fastställa dagordningen med tillägg under § Rapporter och § Övriga frågor.

§ 16 – 66 Utse Justerare
   Styrelsen beslöt att:
 -  HK justerar dagens protokoll.

§ 16 – 67 Föregående mötesprotokoll
   Styrelsen beslöt att:
- Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 16 – 68 Informationsmötet den 10 december
 Styrelsen hade en diskussion om mötet i Märsta med fokus på SKK:s intryck. 
(Minnesanteckningar från mötet finns på SLK:s forum under Centralstyrelsen/dokument.)
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Styrelsen beslöt att:
- Skicka en skrivelse till SKK ang ett fysiskt möte i januari 2017 och att göra en tydlig och klar   
  processbeskrivning av kommande arbete för både SLK och SKK.
- I skrivelsen klargöra vad SLK HuS behöver hjälp med samt vem som gör vad i olika sakfrågor.
- Gå vidare med att välja interimsstyrelser till rasklubbarna.
- Ajournera mötet till onsdag 2016-12-21 kl 20.30
  

Mötet upptas 2016-12-21 kl 20.30
  Val av interimsstyrelser för FLH, SLH, LVH
 HuS förslag till interimsstyrelser baseras på föreningsteknik, personkemi, samarbetsförmåga samt
 en representant från varje nuvarande AK, i möjligaste mån även spridning från de olika nuvarande
 distrikten. Förslagen har kommit via CS-mailen samt förslag från medlemmar och personliga  
 kontakter. 

 Styrelsen beslöt att:
- Valda kandidater kontaktas per telefon eller meddelande.
- Offentliggöra kandidaterna så snart styrelsernas arbeten kommit igång med tanke på att
 samtliga ska få arbetsro och att de nya stadgarna kommit från SKK. (Stadgarna ska vara SLK
 tillhanda senast 2016-12-31. 
 Namnförslag på huvudklubben och rasklubbarna.
 På mötet i Märsta tog Thomas Uneholt (TU) med sig frågan till SKK CS om vi kunde behålla vårt 
 nuvarande namn Svenska Lapphundklubben. Styrelsen diskuterade frågan utifrån att det namnet
 är väl inarbetat och väl igenkännande gentemot att helt starta den nya organisationen även med 
 ett nytt namn på huvudklubben.

 Styrelsen beslöt att:
- Avvakta svaret från TU.
- Diskutera frågan på kommande möte men att ett förslag är Svenska Specialklubben för  
 Lapphundar, SSFL, då  ordet Svensk och klubb måste finnas med och att förkortningarna inte  
 redan används. Gäller både huvudklubben och rasklubbarna.

- För Finsk Lapphund fastslå det nya namnet: Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund, SRFL.
- För Lapsk Vallhund fastslå det nya namnet: Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund, SRVL.
- För Svenska Lapphund fastslå det nya namnet: Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund, SRSL.

§ 16 – 69 Rapporter  
Mail från medlem ang Östras protokoll som efter nio månader nu är justerat och klart.     
Medlemmen upplever inte att detta protokoll stämmer med verkligheten då hen närvarade på    
mötet. 

 Styrelsen beslöt att:
- LW kontaktar medlemmen och ber vederbörande vända sig till Östras revisorer.
Mail från RUK ang att SKK utannonserar den tilltänkta domarkonferensen 2018 på deras hemsida.
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 Styrelsen beslöt att:
- Kontakta RUK om vårt beslut att ej genomföra konferensen pga omorganisationen inom SLK.
- MK kontaktar RUK.
  Mail från Danmarka med förfrågningar om SLK:s utställningar 2017. 
Styrelsen beslöt att: 
- MK skriver och svarar per mail.

§ 16 – 70 Ekonomi
   LW hade under dagen haft kontakt med PW ang ekonomi. En faktura från Bio Källan i Märsta

hade inkommit. Enligt PW var fakturan betald och vid dags dato var alla räkningar betalda.
Styrelsen beslöt att:
- Godkänna rapporten

§ 16 – 71 Övriga Frågor
   HK tar upp frågan om att frysa hela organisationsutredningen tills SLK haft ytterligare ett möte 
  med SKK TU, AA och OJ, då det uppstått många frågor efter mötet i Märsta. Bland annat  
  diskuteras distriktens vara eller icke vara på mötet vilket gett upphov till spekulationer. 
Styrelsen beslöt att:
- Skicka en skrivelse till SKK för att föreslå ett möte i januari se § 16 – 68
- Ta en dialog med samtliga distrikt om att distrikten ska läggas ner, enligt nuvarande organisations-
  skiss,  via ett telefonmöte.  
 Mail inkommit Från Marie Bankhed (MB) representant för samtliga tre raserna i Svenska  
  Kroppsvallarklubben (SvKV).  SvKV har arbetat fram ett prov för vallning med FCI regelverk som 
  troligtvis kommer att börja gälla i Sverige 2017. MB undrar om dessa prov kan bli möjliga inom 
  SLK. 
Styrelsen beslöt att:
 - Bjuda in MB till ett styrelsemöte för mer information. 
   Då det är svårt att nå vissa distrikt och förtroendevalda per telefon och det är av stor vikt att   
  förtroendevalda är tillgängliga både för medlemmar och övriga intressenter, diskuterade   
  styrelsen hur vi ska nå ut med den informationen så tydligt som möjligt.

Styrelsen beslöt att:  
- Lyfta frågan till SKK och att det tydliggörs från både SLK och SKK.
 Ang minnesanteckningar och protokoll från 2016.

Styrelsen beslöt att: 
- Få ut samtliga protokoll och minnesanteckningarna från Märsta innan 2016-12-31.

§ 16 – 72 Ärenden som inte får diskuteras innan protokollet är justerat
Styrelsen beslöt att:
 - Valen av interimsstyrelserna inte diskuteras innan samtliga föreslagna är kontaktade. 
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§ 16 – 73 Nästa möte
Styrelsen beslöt att:
- Nästa möte är 3 jan 2017 kl 20.00.

§ 16 – 74
 - Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 
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