
Protokoll för AK- Lapsk vallhund måndag 2.mars 2015 19.30  

Medverkande: Beate Johannessen, Mari Bankhed, Cecilia Henriksson Lotta Brännström 

Teresa Lejenäs. 

 

§1 Mötets öppnande  

Beate  öppnade mötet 

Kort presentation av Marie, Teresa, Cecilia 

 

§2 Val av sekreterare  

Teresa Lejenäs utsågs till sekreterare 

 

§3 Val av justeringsman  

Beate justerar protokollet. 

 

§4 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes 

 

§5 Föregående mötesprotokoll  

under bearbetning – beslöt att man skickar med föregående protokoll med kallelsen. 

 

§6 Göra klart budgetförslag för 2015 

Ny budget-mall har bearbetats och skickas till CS senast onsdag 4/3. 

 

§7 Verksamhetsberättelse 2014, är påbörjad. 

 Verksamhetsplan 2015- medlemsträff för LVH ägare under 4 kvartalet norr ut. 

Annars enl planerat budget, Rassymposium, medlemsträff med arbete som fokus för LVH.  

Separat dokument till nya ägare av LVH. Uppdatering av RAS för varje år- inväntar finska 

RAS plan är att göra detta inför RS 2015 samt domarkompendium. Beate kontaktar Ilari 

Karlsson om domarkompendium – återkoppling till nästa möte. 

§8 Hur fortsätter vi med enkäterna?  

Email från ak finsk, se binero-mailen, svar från webb på detta. Trolig tidsplan är April / Maj. 

Enkäterna skall göras tydligare. E-mail efterfrågades.  



 

 

 

§9 Vi bör göra en uppfödar-mailinglista. 

24 uppfödare men inte alla är reg via SLK. 6 st andra med sin första kull.  

 

§10 Om Rassymposiet, planering av plats o innehåll 

Marie berättar om vallningen och kroppsvallarföreningen. 

 

§11  BPH i Örebro…. 

Ylva o Beate gör PR så vi får fler att prova BPH, skickar med länken till www.skk.se  

 Att ha en lapskträff i  Örebrotrakten för ägare av och delvis ägare och uppfödare under 

planering.  

 

§12 Övrigt  

Prat om dokument till nya ägare som ska följa med i det första numret av Lapphunden. 

Dokument som behöver uppdateras: RAS, domarkompendium skall mailas till Teresa Lejenäs 

som mailar till webb och ber om dokumenten som inte längre finns på lapsk vh sidan. 

 

§13 Nästa möte  

Datum: 30/3  

Tid: 19.30  

Datum:21/4  

Tid 19.30 

 

§14 Mötet avslutas 

http://www.skk.se/

