
Inbjudan till Riksstämma 27 – 28 maj 2017
Orsa Grönklitt

Rovdjurscentrum

SLK Hus hälsar välkommen till organisationens Riksstämma i nytt format.
Det blir teambuilding och work shop för rasklubbarna och de nytillsatta 
kommittéerna (se nedan). Där av blir det i år inget Lapphunds SM och ingen utställning. 
Detta förflyttas till tre event som planeras från söder till norr framöver genom   
kommittéerna. För distrikten är det som tidigare år att utse och sända delegater. 
Medlemmar är välkomna till stämman.

För att göra en omorganisation av den storlek som SLK nu står inför krävs det arbete, information, 
förståelse och mycket tålamod. Frågorna hopar sig lika mycket hos den enskilda medlem som den 
gör för HuS. Det har gått att läsa om och det har pratats om, kommittéer, vi ger här en kort 
förklaring om hur det är tänkt och för att samtliga skall förstå vad de nya kommittéerna skall göra.
Fram tills Riksstämman den 27 maj skall HuS tillsätta tre nya kommittéer. Tävlings och Aktivitets-
kommittén (TaK), UtställningsKommittén (UK) och MediaKommittén (MeK). Dessa tre kommittéer
skall arbeta med tävlingar, utställningar, media, PR och tidningen. Kommittéerna kommer att ligga 
under HuS. Kommittéerna väljer ut projektgrupper för hjälp till vid olika event. Ex; en 
Rallylydnastävling i Skåne. TaK samordnar bokar plats och domare mm, men tar hjälp av en 
fristående projektgrupp som kan hålla i tävlingen ”fysiskt” på plats.  Ex; en utställning i Norrland.
UK är behjälpliga med avtalsskrivning med domare, ringsekreterare samt platser/lokaler samt 
anmälningsadministration, men tar hjälp av en fristående projektgrupp som kan hålla i 
utställningen ”fysiskt på plats. Kommittéerna kommer inte inledningsvis att ha en egen budget 
utan äskar från HuS till varje event. MeK kommer att arbeta med hemsidan, sponsorer, tidning 
mm. Rasklubbarna har också ett samarbete med kommittéerna i den mån det önskas. 

Välkomna och väl mött, HuS

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 
  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 samt för TaK, UK och MeK



Kostnader:

1x lunch Serveras på Ugglan och Björnen     102:-
1x Grillbuffè                           Serveras på Toppstugan                  298:-
1x konferens kaffe Serveras i konferenslokalen                65:-

Priser på boende 27-28 maj 2017, då är djurtillägget inräknat.  

4 bäddar            975:-

6 bäddar       1 025:-

8 bäddar       1 135:-

10 bäddar     1 095:-

12 bäddar     1 135:-

Teambuilding       250:-/person
Besök i Rovdjursparken                         207:-/person
Kontakt med Orsa Grönklitt för bokning av stugor:    0250-462 00
http://www.orsagronklitt.com/

Kommittéerna bekostar själva resor och boende.
Rasklubbarna bekostar själva resor boende, middag.
Distrikten bekostar själva resor boende, middag och lunch.
Medlemmar som deltar på stämman bjuds på kaffe

Frågor och svar
(inkommit från medlem , delges som ett förtydligande)

Vilka har möjlighet att söka reseersättning och ersättning för boende då upplägget kräver att 
rasklubbsstyrelser samt kommittéer är kvar i två dagar? 
- Distrikten har en egen budget som de själva beslutar över. Rasklubbarna har ett startbidrag att
  använda sig av. Kommittéerna bekostar boende och resor övrigt står HuS för. Kommittéerna kan

äska pengar. HuS kräver inte att någon skall vara kvar i två dagar detta är ett erbjudande och en 
möjlighet för rasklubbarna och kommittéerna att träffas, diskutera och lära känna varandra.   

Är det några andra än delegaterna som har möjlighet att söka reseersättning och ersättningar för 
boende, då upplägget kräver att rasklubbsstyrelser samt kommittéer är kvar i två dagar? 
- Delegaternas resekostnad är det brukligt att distrikten står för så även boende men det är inte 

generellt. Vissa distrikt har bekostat delegaternas middag, mer regel än undantag att 
delegaterna fått stå för den kostnaden själv. HuS kräver inte att någon skall vara kvar i två dagar 
detta är ett erbjudande och en möjlighet för rasklubbarna och kommittéerna att träffas, diskutera
och lära känna varandra.

Vad är kostnaderna för måltider och vad för mat finns tillgängligt? Vad gäller vid behov av 
specialkost?
- Vid dags datum vet HuS att det kommer att vara en grillbuffé på kvällen den 27:de. Lunch har vi 

inte fått information från Orsa ännu. Önskemål om specialkost skickas in till HuS på mail 
cs@slk.nu senast fredag 2017-05-19. Se ovan.

mailto:cs@slk.nu
http://www.orsagronklitt.com/


Hur ser boendemöjligheter ut? Finns det någon överenskommelse med rovdjursparken?
- Det är stugor 4 bädds – 12 bädds. Priserna ovan gäller med hundtillägg i stugorna. HuS har fått 

ett något billigare pris för inträde på rovdjursparken. Se ovan.

Är mötesplatserna tillgängliga med hund?
- Hund får inte tas med in i Rovdjurscentrumet. 
 
Vad innebär teambuilding? Vilka riktar sig det till, samtliga medlemmar? 
- Teambuilding är vad det låter som. En aktivitet där vi jobbar tillsammans, ”åt samma håll”,

exakt vad det blir är HuS egen hemlighet tillsvidare. Det är först och främst riktat till rasklubbar 
och kommittéerna, men samtliga är välkomna att delta både delegater och medlemmar. Dock är
det förknippat med en kostnad. Se ovan.

Söndagens möte HuS och rasklubbar, är det samtliga gemensamt? Vad är tanken?
- Tanken är att HuS och rasklubbarna och Hus och Kommittéerna skall diskutera igenom framtiden 

och dess arbetsuppgifter och former, för att nå ett bra samarbete.

Hur ska möten med rasklubbar och kommittéer se ut, när många är delaktiga i såväl styrelser som 
kommittéer? Är det bara för kommittémedlemmar och styrelsemedlemmar, eller är dessa möten 
öppna för samtliga medlemmar? 
- Exakt hur vi kommer att lägga upp det är ännu inte klart, kom gärna med förslag till HuS. Men 

med gemensamma mål och ett positivt tänkande om den nya organisationen löser vi det säkert 
tillsammans. Det är i första hand tänkt möte mellan klubbar/HuS och kommittéer/HuS och inte för
medlemmarna.

När kommer riksstämmans handlingarna ut? Kommer vi få ta del av HuS förslag på ny styrelse, 
även om det sedan är SKK som beslutar i slutändan?
- Enligt stadgar kommer handlingarna ut två veckor innan riksstämman. Dom sänds ut till 

delegaterna och läggs ut på hemsidan, så som de alltid gjorts tidigare med nuvarande stadgar.
HuS förslag på styrelse kommer att läggas ut på hemsidan när SKK godkänt de föreslagna 
namnen. Valberedningen skall ta fram en revisorer. 

Vet HuS vilka som är tilltänkta mötesordföranden?
- Nej! HuS vet inte vilka ordföranden det blir då det ej är klart från SKK.

HuS hoppas med detta förtydligande att ni fått svar på lite frågor och funderingar, vid ytterligare  
frågor så är ni alltid välkomna att höra av er på CS-mailen cs@slk.nu 

Återigen välkomna
SLK HuS

mailto:cs@slk.nu

