
Protokoll HuS 2017-04-19

Dag: Tisdag 2017-04-19
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 SKK (§ 17 - 108)

Anmält förhinder:
Henrik Emanuelsson (HE) Ledamot  

Föredragningslista

§ 17 - 104 Mötesordföranden hälsar välkommen

§ 17 – 105 Godkännande av föredragningslista
Styrelsen beslöt att:
Godkänna föredragningslistan

§ 17 – 106 Utse Justerare
Styrelsen beslöt att:
MK justerar dagens protokoll 

§ 17 – 107       Föregående protokoll    
Styrelsen beslöt att:
Godkänna föregående protokoll 

§ 17 - 108 HuS – Rasklubbarna, arbetsbeskrivning vem gör vad – beslutsgång
För att samtliga inom HuS, rasklubbarna och kommittéer skall veta hur arbetsprocessen och 
beslutsgången är i organisationen, bjöd HuS in Ove Johansson från SKK för att få klarhet i 
frågan. I SLK och SKK:s stadgar går det att läsa flertalet tydliga riktlinjer.

- HuS ansvarsområde är övergripande i samtliga frågor som berör organisationen och    
rasansvaret för samtliga raser. Det ska tydliggöras att rasansvaret delegeras till rasklubbarna. 
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- SKK ska informeras och vara deltagande i stora frågor som rör rasansvaret för raserna samt  
  stora organisationsfrågor.
- HuS skall tillsammans med rasklubbarna ha ett möte snarast, förslagsvis helgen 27 – 28 maj 
  2017, vid SLK:s stämma i Orsa, för att tillsammans tydliggöra respektives arbetsområden.
Styrelsen beslöt att:

- Ta fram ett arbetsdokument och en arbetsbeskrivning för HuS, rasklubbarna och kommittéer 
  vid nästkommande gemensamma möte.
- Att arbeta vidare med frågan löpande.

§ 17 - 109 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Verksamhetsberättelsen är klar det är endast förtexten som skall författas. Verksamhetsplanen 
gicks igenom stycke för stycke det är endast slutordet ang finansiering för 2018 som kvarstår. 
Styrelsen beslöt att:
- Översända VB och VP till Thomas Uneholt och Ove Johansson till kommande helg.
- LW skickar enligt överenskommelse samtliga HuS protokoll till TU och OJ, som tillsammans  
  reviderar verksamhetsåret 2017.

§ 17 - 110 Riksstämman 2017-05-27
Helgen 27 – 28 maj har SLK sin årliga riksstämma och i år även en kick off med teambuilding
på Orsa Grönklitts rovdjurspark. Preliminärt program gicks igenom.
Styrelsen beslöt att:
- Preliminärt program

   Lördag 27 maj.
  Kl 11.00 – 13.00 RS
  Kl 13.00 – 14.00 Lunch
  Kl 14.00 – 15.00 Rasklubbarnas årsmöte
  Kl 15.00 – 15.30 Kaffe
  Kl 16.00 – 18.00 Teambuildingsaktivitet (ej klart från Orsa Grönklitt)
  Kl 19.00 - Middag
  Söndag 28 maj.
  Kl 09.00 – 10.00 Gemensamt möte HuS och rasklubbar 
  Kl 10.30 – 11.00 Kaffe
  Kl 11.00 – 13.00 Möte för rasklubbarna och kommittéerna 
- HuS bjuder samtliga kommittéer på kaffe, lunch, middag samt teambuilding
- HuS bjuder rasklubbarna på lunch, kaffe och teambuilding
- HuS bjuder delegaterna på kaffe
- HuS bjuder medlemmar på kaffe
  Samtliga får stå för resor och boende själva eller genom distrikten.
- LW skickar mail till samtliga rasklubbar och meddelar att de själva tar fram en sekreterare
  för sina årsmöten. Ordförande bidrar SKK med.

Svenska Lapphundklubben – Huvudstyrelsen HuS

Sign. Ordf.

Sign. Justerare

Sign. Sekr



§ 17 – 111 Kommittéernas sammansättning efter den 27 maj
Tre kommittéer skall bildas innan RS. HuS arbetar med och kontaktar medlemmar som själva 
visat intresse samt övriga inkomna förslag. Kommittéerna blir:
Tävlings och aktivitetsKommittén (TaK) 4 – 5 personer
UtställningsKommittéen (UK) 4 – 5 personer
MediaKommittén (MeK 4 – 5 personer
Samtliga kommittéer kommer att ligga under HuS men också samarbeta med rasklubbarna och 
arbeta över hela Sverige.
Styrelsen beslöt att:
- Bordlägga frågan till nästa extra HuSmöte men arbeta vidare löpande med personnamn som 
  tackar ja och protokollföra besluten i efterhand. 

§ 17 – 112 Rasklubbarnas sammansättning efter den 27 maj
Rasklubbarnas interimsstyrelser som arbetar fram till årsmötena den 27 maj och då blir 
ordinarie styrelser är klara, efter att några ledamöter valt att avgå. Namnen kommer att 
presenteras på SLK:s hemsida inom kort, då SKK har det slutliga beslutet.
Styrelsen beslöt att:
- Godkänna de inkomna förslagen.

§ 17 – 113 HuS sammansättning efter den 27 maj
HuS sammansättning är inte helt klar. De flesta ledamöter kommer att sitta kvar, en kassör 
skall väljas vilket vi fått namnförslag på. Sten Pettersson som är sekreterare kommer avgå och 
Lena Wallin som nu är adj protokollförare övertar sekreterarposten som ordinarie ledamot. SKK 
tar det slutliga beslutet.
Styrelsen beslöt att:
- Bordlägga frågan till nästa möte. 

§ 17 – 114 Förfrågan från AK-Lapsk ang inmönstring av hundar
HuS tillsammans med Stig Berntdsson SRLV och Mari Bankhed AK-Lapsk hade telefonmöte 
2017-04-17 ang inmönstring av Lapsk Vallhund.
Styrelsen beslöt att:
- AK- Lapsk skall inkomma med en projektbeskrivning till HuS snarast, då detta projekt är så  
  stort att det även skall förankras med flera andra intressenter. 
- SLK öppnar ett konto så att de sponsorpengar som redan inkommit kan flyttas över och inte 
  som nu stå på en privatpersons konto.

§ 17 – 115 Övriga frågor
Nuvarande kommittéers arbete skall avslutas innan den nya SLK organisationen startar upp 
efter RS den 27 maj. Anledningen är den omfattande stora organisationsförändringen som
innebär förändrade arbetsförhållanden och nya arbetsprocesser. 
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  Styrelsen beslöt att:
- AK-Finsk, AK-Svensk, AK-Lapsk, RuK, PR, Tävlingskommittén skall så snart som möjligt dock  
  senast 1 maj, inkomma med allt material, digitalt som pappersmässigt till HuS. Det gäller  
  slutförda såväl som påbörjade arbeten.
- Webbs verksamhet är oförändrat tillsvidare pga deras arbete med fortsatt information ut till
  medlemmar via framförallt hemsidan och Facebookssidorna. 

§ 17 – 116 Ärenden som inte får diskuteras innan protokollet är justerat
Styrelsen beslöt att:
- Alla namnförslag som inkommit och föreslagits till rasklubbar och kommittéer ej diskuteras.

§ 17 - 117 Nästa möte 
Styrelsen beslöt att:
- Nästa ordinarie möter äger rum 2017-05-03 kl 19.00

§ 17 - 118 Mötet avslutas
Mötesordförande HB avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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