
Protokoll fört vid SLK:s HuS styrelsemöte 2017-01-03

Plats: Telefonmöte
Dag: Tisdag 2017-01-03
Klockan: 20.00

Närvarande:
Hans Balstedt  (HB) Mötesordförande
Mikael Köpman  (MK) Ledamot
Sten Pettersson  (SP) Ledamot och sekreterare
Maria Nilsson  (MN) Suppleant
Lena Wallin  (LW) Adj protokollförare
Paula Weinehammar  (PW) Adj kassör

Anmält förhinder:
Henrik Emanuelsson  (HE) Ledamot
Håkan Klaar               (HK) Ledamot 

Föredragningslista

§ 17 – 01 Mötets öppnande
   Mötesordförande HB öppnar mötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 17 – 02 Fastställande av dagordning 
   Styrelsen beslöt att:
- Fastställa dagordningen med tillägg under § 17 – 06

§ 17 – 03 Utse Justerare
   Styrelsen beslöt att:
 -  MN justerar dagens protokoll.

§ 17 - 04 Föregående mötesprotokoll
   Styrelsen beslöt att:
- Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 17 -05   Skrivelse till SKK om nuvarande situation, fysiskt möte i Januari.
Med anledning av otydliga arbetsuppgifter och direktiv från SKK till SLK HuS, diskuterades
hur vi går vidare i arbetet. De nya stadgarna som skulle vara SLK tillhanda senast 2016-12-31
har uteblivit vilket gör det svårare för HuS att få i gång arbetet med rasklubbarna, där stadgarna
är ett viktigt arbetsredskap. 
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Vidare upplever SLK HuS att den information som gavs på mötet i Märsta 2016-12-10 från SKK 
inte överensstämmer med det som till att börja med sas mellan SLK och SKK. Sedan SKK ”tog 
över SLK” har det varit flertal möten  informationen har ändrats under processens gång, 
stadgarna har inte kommit som utlovat. Det är av största vikt att SLK och SKK har sina 
arbetsuppgifter tydliga och klarlagda för att kunna fortsätta och ha ett bra samarbete och gå 
vidare i organisationsarbetet.
Styrelsen beslöt att:

 - Skicka en skrivelse till SKK KM för att få till stånd ett fysiskt möte.
 - Föreslå 2017-01-13 som mötes datum och att de från styrelsen som ej kan delta fysiskt är med 

via Skype.
    PW har inkommit med ett förslag till HuS att tillsätta en projektgrupp ang omorganisationen av

Svenska Lapphundsklubben. 
Styrelsen beslöt att:

 - PW skriver ner ett förslag och utkast som presenteras för styrelsen. 
 - MK och HK föreslås vara med i projektgruppen tillsammans med PW om gruppen blir tillsatt.

§ 17 - 06  Extra riksstämma 2017-02-18
SLK inbjuder till extra riksstämma i februari.
Styrelsen beslöt att:

- Riksstämman förläggs till Mora Hotell och Spa 18 februari 2017, kl 13.00.
- Förslag till mötesordförande Mats Stenmark, MK kontaktar.
- Lägga ut informationen på forumets första sida samt övriga informationsplatser för SLK.

  - Meddela SKK om kostnaden för konferenshyran.

§ 17 – 07   Rapporter
Nya stadgar:
De nya stadgarna som skall gälla både för HuS och för interimsstyrelserna skulle vara SLK
tillhanda senast den sista december 2016 enligt utlovande från Alf Andersson (AA). 
Styrelsen beslöt att:

- Ta ny kontakt med AA och påtala vikten av att stadgarna snarast kommer.
   Kontakt med interimsstyrelserna:
   Interimsstyrelserna som är kontaktade önskar börja arbeta så fort som möjligt.
    Styrelsen beslöt att:
 - Interimsstyrelserna kan börja arbeta så fort stadgarna har kommit.

Mail från medlem ang när extra riksstämman skall hållas:
Styrelsen beslöt att:

  - LW svarar på mailet

 § 17 - 08    Ekonomi
PW rapporterade ang ekonomin per 2016-12-31 och fakturor som ligger för betalning.
Styrelsen beslöt att:

   - Godkänna rapporte 
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§ 17 – 09    Övriga ärenden 
   Styrelsen beslöt att:
- Bjuda in Marie Bankhed ang Svenska kroppsvallarklubben till nästa ordinarie möte.
- Bordlägga punkten distriktens nedläggning 2017-12-31 och be SKK att tydliggöra beslutet.
  På mötet i Märsta var det inte tillräckligt tydligt vad SKK vill i den frågan.
- Bordlägga frågan ang kontakten med Thomas Uneholt gällande frågan om att få behålla
  namnet Svenska Lapphundsklubben.
- Svara NN att namnen på interimsstyrelserna blir offentliga efter att samtliga styrelser konstituera
  sig, samt att SLK fått tagit del av de nya stadgarna.              

§ 17 – 10 Ärenden som inte får diskuteras utanför CS innan protokollet justerats   
Styrelsen beslöt att:

- Inga ärenden var av sådan karaktär

§ 17 – 11     Nästa möte
Styrelsen beslöt att:

- Nästa möte 17 januari kl 19.30

§ 17 – 12 Ordförande tackar för visat intresse
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