
Protokoll fört vid Svenska Lapphundklubbens extra riksstämma, Mora Hotell 
och Spa, Mora lördagen den 18 februari 2017

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Hans Balstedt hälsade deltagarna välkomna och förklarade 
Svenska Lapphundklubbens extra riksstämma (RS) öppnad.

§ 2 Justering av röstlängd
Upprop genomfördes och justering av röstlängden verkställdes. Vid mötet 
närvarade delegater från sex distrikt med sammanlagt röster fördelade enligt 
följande: 
Övre norra 7 röster
Nedre norra 4
Mellansvenska 9 röster
Östra 3 röster
Västra 5 röster
Södra 2 röster 

§ 3 Val av ordförande för extra riksstämman
Till ordförande valdes Mats Stenmark (SKK)

§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Teresa Lejenäs som protokollförare.

§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare som tillsammans med ordförande 
ska justera protokollet.

RS beslutade att välja Mikael Köpman och Claes Wallin till justerare samt rösträknare

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt
RS beslutade att närvarande personer, utöver utsedda delegater har full närvaro – 

och yttrande rätt enligt stadgarnas § 7 mom. 6.

§ 7 Fråga om extra riksstämmedelegater blivit stadgeenligt kallade
RS fann att delegaterna blivit stadgeenligt kallade till sammanträdet.

§ 8 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes. 

§ 9 Fastställande av nya stadgar för Svenska Lapphundklubben
RS beslöt att fastställa stadgarna med 28 röster för.

§ 10 Fastställande av nytt namn för specialklubben 
RS beslöt att behålla namnet Svenska Lapphundklubben.



§ 11 Fastställande av nya namn för rasklubbarna- 
Svensk Lapphund  

- Finsk Lapphund
- Lapsk Vallhund
Beslutades att bordlägga frågan till ordinarie Riksstämma 2017. 
Arbetsnamn finns på rasklubbarna i dagsläget.

§ 12 Ärenden utöver kallelsen angivna kan om extra riksstämman så beslutar upptas till 
behandling men ej beslutas.

Lämnandes utan åtgärd.
 

§ 13 Mötet avslutas
Mötesordförande Mats Stenmark överlämnade ordet till Hans Balstedt som tackade 

deltagarna och förklarade den extra riksstämman avslutad.

Ordförande: Mats Stenmark Sekreterare: Teresa Lejenäs

Justerare: Claes Wallin Justerare Mikael Köpman 


