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Verksamhetsidé och planer HuS, rasklubbar och
kommittéer  

Enligt klubbens stadgar ska Svenska Lapphundklubben SLK, säkerställa god 
måluppfyllnad genom att skapa förutsättningar för hunden, hundägaren och 
hundägandet. Vi skall främja avel av mentalt och fysiskt sunda bruksmässigt, 
exteriört fullgoda rasrena hundar. SLK skall även bevara samt utveckla rasernas 
specifika egenskaper samt att verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser.

God måluppfyllnad kan bäst åstadkommas genom att vi sprider kunskap om SKK samt
SLK med tillhörande rasklubbar och påvisa dess mål, organisation och arbetsformer 
samt nyttan av raserna och dess användningsområden.
Vi behöver vidare ha en god kommunikation, ge råd inom avelsfrågor och verka för 
en hållbar rasutveckling. Rasutvecklingen är av central betydelse för vårt arbete, inte 
minst genom att vi ska uppnå en hållbar utveckling av våra raser. Ett arbete som till 
största del delegeras till rasklubbarnas arbetsuppgifter, men som SLK tillsammans 
med SKK slutligen har ansvaret för. SLKs samverkan med uppfödare och hundägare är
av stor vikt och skall därför ske kontinuerligt genom rasklubbarnas arbete och i ett 
samarbete med HuS och kommittéernas delaktighet. 

Vi ska tillhandahålla och möjliggöra utbildning för instruktörer, hundägare och 
hundar så att dess rasspecifika egenskaper kan komma till användning, stödja och 
medverka i SKKs forskningsarbete samt verka för gott samråd med SKK och andra 
intressenter inom vårt område. 

Vår idé för verksamheten är att SLK tillsammans med de nybildade rasklubbarna och 
kommittéerna genomför aktiviteter som främjar ökad medlemsnytta, hållbar 
rasutveckling och god kompetens hos våra företrädare som verkar inom och utanför 
klubben. Fokus på  detta gör att vi kan stimulera till att flera medlemmar kommer att 
ansluta sig till SLK och dess rasklubbar. Tillsammans skall vi inom SLK sprida positiv 
information om våra raser. Detta är viktigt inte minst för befintliga medlemmar men 
också för att locka till oss nya medlemmar. Några viktiga framgångsfaktorer handlar 
om att säkerställa att vi har en god kommunikation via vår hemsida och tidningen 
Lapphunden. Den enskilda medlem skall känna att ett medlemskap är väl motiverat. 

Slutligen behöver vi säkerställa att vi kan utveckla kompetens hos de ideella krafterna
som arbetar inom klubben. SLK skall erbjuda och möjliggöra utbildningar och 
föreläsningar när så är lämpligt för våra rasklubbar och kommittéer.
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Utbildningar för andra ändamål så som ringsekreterare, utställningsansvar och 
uppfödning behöver fortsättningsvis erbjudas utifrån behov. 

SLK och rasklubbar har i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner varje år. Nedan 
redovisas hur HuS planerar den nya organisationen som sätts i verkan i och med årets
riksstämma 2017.

Följande uppbyggnad gäller för SLKs huvudstyrelse, rasklubbar samt kommittéer:

• Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL)
• Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund (SRSL)
• Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV)
• Tävlings och aktivitetskommittén (TaK)
• Utställningskommittén (UK)
• Mediakommittén (MeK) = Webb, PR och tidningen Lapphunden

SLK Huvudstyrelse HuS

Huvudstyrelsen (HuS) uppdrag innebär främst att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för att utveckla SLK i rätt riktning innevarande och kommande verksamhetsår. 
För att detta ska åstadkommas på bästa sätt samverkar HuS i hög utsträckning med 
SKK, SLK:s rasklubbar, kommittéerna samt distrikten fram tills dessa läggs ner, under 
2017. En väl fungerande styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet är 
också en utgångspunkt för HuS samt våra rasklubbar och kommittéers arbete. Den 
långsiktiga målsättningen är att öka medlemsantalet för att skapa resurser till att 
utveckla våra kärnområden. 

HuS samordnar och ansvarar för att:
• Verka för ett bättre samarbete och klimat inom klubben.Ett gott samarbets-

klimat är viktigt för att vi tillsammans skall trivas och åstadkomma sam-
hörighet. 

• Hitta lösningar för att få en generationsväxling i klubben. Hela organisationen 
skall möjliggögra och stödja en god utveckling för vår ungdomar. 

• Öka kvalitet gällande medlemsadministration. Genom SKK:s medlemshantering
kan vi åstadkomma effektivare lösningar som rör medlemmar och 
rasklubbarnas arbete.

• SLK och SKK eftersträvar en god medlemskultur där förtal, förolämpningar eller 
mobbing av medlemmar eller andra inom SLK och SKK inte förekommer inte 
heller i sociala medier. Detta framgår tydligt sedan det infördes i SKKs 
grundregler. Grundregel 1:3 stadgar att det åligger varje medlem i SKK 
organisationen att handla och uppträda på sådaant sätt att det inte skadar eller
motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer och att inte uttala sig 
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nedsättande om enskild medlem.
För att nå dit har vi följande ledord, dessa fyra punkters skall vara i fokus inom 
samtliga områden under 2017 – 2018.

• Förtroendeutveckling 
• Klubbutvecklande
• Medlemsutvecklande
• Rasutveckling Bokstavsordning. 

Tävlings och aktivitetsKommittén (TaK)

TaK är en ny form av före detta Tävlingskommittén. Tanken är att deras arbete skall 
bestå av att aktivera hundar och hundägare för att utveckla rasen och kunskapen hos 
hundägaren. 

TaK koordinerar och samordnar för:

 ✔ Samverkan med TaK, UK och MeK i planering av eventhelger.
✔ Att ge medlemmar rasklubbar och kommittéer möjlighet att samarbeta i 

projekt och projektgrupper. 
✔ Skapande av goda relationer för utveckling av våra raser tillsammans med 

rasklubbarna, övriga kommittéer och närliggande organisationer.
✔ Tävlingsformer för samtliga raser både officiella och inofficiella.
✔ Aktiviteter så som utbildningar, kurser, tävlingar inom olika om-

råden.
✔ Uppmuntra till medlemsträffar.
✔ Tillsammans med rasklubbarna bistå vid anordnade av BPH och MH.
✔ Planering tre eventhelger som förläggs i södra,

mellan och norra Sverige, gemensamt med övriga kommittéer och  
projektgrupper,  tex Lapphunds SM.

✔ Verka för att det policydokument SKK och SLK föreskriver ang att uttrycka sig 
på sociala medier följs av samtliga som arbetar inom TAK.

Utställningskommittén (UK) 

UK blir en ny kommitté inom SLK. Tanken är att UK skall vara en kommitté endast för 
utställningar. UK ska möjliggöra för rasklubbarna och medlemmarna att tillsammans 
med projektgrupper anordna officiella och inofficiella utställningar över hela Sverige. 
UK skall skapa förutsättningar för att projektgrupper bildas över landet.
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UK koordinerar och ansvarar för:
✔ Säkerställer att SLK följer SKKs utställningsbestämmelser genom att handhålla 

CUA (certifierad utställningsarrangör) för samtliga utställningar 
✔ Tillsammans med utsedd ansvarig i projektgrupper administrera anmälningar. 
✔ Upprättandet av avtal med domare och ringsekreterare.
✔ Hålla i nationella sponsorkontakter.
✔ Ansvara för att priser håller en miniminivå genom att upprätta en checklista     

för priser, rosetter etc.     
✔ Förvaltar klubbens utställningsmaterial (tält, bord mm)    
✔ Sammanställer och publicerar Årets Hund-listor 
✔ Sammanställer och publicerar Årsboken 
✔ Ansvara för att samordna och planera tre eventhelger som förläggs i 

södra, mellan och norra Sverige, gemensamt med övriga kommittéer och 
projektgrupper,  tex Lapphunds SM.

✔ Verka för att det policydokument SKK och SLK föreskriver ang att uttrycka sig 
på sociala medier följs av samtliga som arbetar inom UK. 

 Mediakommittén (MeK)

MeK är en sammanslagning av SLK:s gamla kommittéer PR, Webb och redaktionen för
tidningen, som nu blir undergrupper till MeK. 

MeK samordnar och ansvarar för: 
✔ Samarbetet med HuS och rasklubbarna för att nå bra arbetsformer och 

strukturer.
✔ Arbetet med att ta fram en ny hemsida och en ny form av medlemstidning, 

dessa två medier skall ha ett tätt samarbete.
✔ Arbetet med PR montern under de event som planeras av HuS, rasklubbar  

eller kommittéer.
✔ Ta fram rutiner hos leverantörer för att ge HuS, rasklubbarna och 

kommittéerna en gemensam vinning.
✔ Hålla i nationella sponsorkontakter.

✔ Etablerar kontakter med samtliga rasklubbar, kommittéer och projektgrupper 
i syfta att stödja och uppmuntra olika PR inriktade initiativ. 

✔ Ansvara för regelbundna PR kontakter med press/media angående SLK:s 
samtliga arbetsområden.

✔ Arbeta för att samtliga raser ges möjlighet till en egen almanacka.
✔ Publicera tidningen Lapphunden. 
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✔ Produktionen av informationsmaterial
✔ Verka för att det policydokument SKK och SLK föreskriver ang att uttrycka sig 

på sociala medier följs av samtliga som arbetar inom MEK. 

Rasklubbarna inom HuS

Nedanstående punkter är generella för samtliga rasklubbar. Variationer kan före- 
komma då det är tre olika raser. 
Rasklubbarna samordnar och ansvarar för att:

• Bevara friska och sunda raser.
• Hålla kontakt med uppfödare inom raserna.
• Stötta uppfödare och hanhundsägare avelsrelaterade frågor.
• Kontinuerligt uppdatera hemsidan och hunddatabasen.
• Raserna mentalbeskrivs genom BPH och MH.
• Arrangera rasmöten.
• Planera och förbereda inför kommande rassymposium.
• En tidig kontakt tas med blivande hundägare och uppfödare genom att

informera om SLK.
• Utbilda avelsfunktionärer.
• Informera HuS om inrapporterade sjukdomar och diskutera eventuella 

åtgärder.
• Understödja kommittéerna för en bra utveckling.
• Ansvara för en årlig rapportering av avelsuppföljning så som sammanställning 

av olika resultat, så som kullstatistik, HD utfall, ögonlysningsresultat mm. 
Förhoppningen är att arbetet ska komma våra raser till del genom att 
sammanställas och presentera information om våra raser som kan användas 
av uppfödarna i sin avelsplanering.

• Verka för att det policydokument SKK och SLK föreskriver ang att uttrycka sin 
på sociala medier följs av samtliga som arbetar inom rasklubbarna.
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Finansiering och förslag på tilldelning av budget till
rasklubbarna 2017

Då HuS vid dags datum ej har fått klara direktiv från SKK hur fördelningen blir när 
distriktens läggs ner, är det oklart hur 2017 års förslag på tilldelning av budget 
kommer att se ut. Pengarna från distrikten skall dock fördelas procentuellt mellan 
rasklubbarna.

• Intäktsfinansieringen grundar sig på antagande om framskrivning från 2016 
samt en bedömning av antalet helbetalande medlemmar och fördelning mellan
HuS och rasklubbarna under 2018.

• Kommittéer och projektgrupper handhar ingen egen budget. Kommittéer och 
projektgrupper äskar pengar hos SLK HuS tills vidare. Ändring för kommittéerna
kan komma att ändras.

• Under året 2017 har en startavgift på 10 000:- fördelats till respektive rasklubb.
• Liggande års medlemsavgifter blir ej berörda det blir först till nästkommande år

2108 som medlemsavgiften fördelas mellan HuS och rasklubbarna.
• Aktiedepån stannar på HuS ansvar och kan ansökas av rasklubbar till de 

ändamål som det är inlagt i testamentet.

Då SLK går in i en helt ny organisation där vissa kommittéer försvinner och nya 
kommer till och att rasklubbarna startas upp är detta en rambudget som är 
väldigt grov grundande. Det är först 2018 som SLK mer med säkerhet kan föreslå
en rambudget. 

Rambudget

Förslag till RS 2017
Intäkter
Aktieutdelning m.m. 37 000
Försäljning valpannonser     3 000
Försäljning kennelannonser     7 000
Helbetalande medlemmar          170 000
Familjemedlemmar    3 000
Utlands/Ungdomsmedlem m.m.        8 000
Totalt        228 000

Intäktsfinansieringen grundar sig på antagande om framskrivning från år 2016 samt 
en bedömning av antalet helbetalande medlemmar etc. under år 2017.
Budget för kostnaderna överstiger sammantaget finansieringen från intäkterna vilket
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kommer att hanteras genom att använda medel från kassan bland annat till 
kommittéerna och rasklubbarna. 2017 och 2018 är svårt att överskåda.

Förslag till RS 2017
Centralstyrelsen 26 000
SRFL interimsstyrelse 10 000
SRSL interimsstyrelse 10 000
SRLV interimsstyrelse 10 000
MeK 32 000
UK 20 000
TaK 20 000
Lapphunden    100 000
Totalt                                                          228 000

Riksstämman 40 000 Avkastningskontot

Svenska Lapphundklubben SLK Huvudstyrelse HuS 

Hans Balstedt Mikael Köpman

Håkan Klaar Maria Nilsson

Sten Pettersson Henrik Emanuelsson
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