
 
 
 

Protokoll för Svenska Lapphundklubbens AK-LVH möte, tisdagen den 2/2, 
2016 kl 19.30 

Närvarande: Beate Johannessen (Sk) Lotta Brännström, Marie Bankhed, Cecilia Henriksson 
Inbjuden: Teresa Lejenäs (Cs)  
Förhinder: Ylva Pettersson 
 
§1 Mötets öppnande 
 Beate förklarade mötet öppnat 
  
§2 Val av sekreterare 
 Mötet utsåg Teresa till mötessekreterare. 
  
§3 Val av justeringsman 
 Mötet utsåg Marie B till att justera protokollet. 
  
§4 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§5 Föregående mötesprotokoll  
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades  
                          till handlingarna. 10/11 telefonmöte.  
  
§6 Material till Lapphunden # 1 manusstop 8/2 2016  
 1)RS information till de som är intresserade att komma på ras- möte  
 2) BPH runt om i landet med datum fram till juli. 
 3) Vad vill uppf samt ägare se under 2016? Maila inom kort till aklapsk@slk.nu  
 
§7 RAS – SKK mall  
 Teresa jämför RAS- mot mallen som SKK har. 
 
§8 Verksamhetsberättelse för 2015 
 Lämnas till Cs senast 1 april. Beate sammanställer dokument och mailar inom gruppen. 
 
§9 Verksamhetsplan för 2016 
 Lämnas till Cs senast 1 April 

a) BPH tillfällen under 2016 – Nyköping i april. 
b) Uppfödare/ medlems möte i de olika distrikten under året med eller utan separat 

föreläsare.  
c) samarbete med finska AK ev AK SLH. 

 
§10 Budgetförslag 2016 
 Förslag och idéer för att få så mkt verksamhet som möjligt.  
 
§11 Information från RUK 
 Hälsoenkät redovisades 
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 Nya dokument fr Cs för samankallande  i olika kommittéer  
 Domarkonferans 2018  
 
§12 Information fr Cs 
 Hemsidan/ Utställningshanteraren 
 Tankesmedjan, samt korta drag i hur cs arbetar. 
 Inköp av visma förening/ PR med pressrelis till media om Jokkmokks marknad. 
  
  
§13 Övrigt  
 Träffar med föreläsare inför  
                          Gillande på FB – Inkommet mail från medlem diskuterades.  
 Uppdatering av dokument.  

Sammankallande för kommittéer separat  dokument–  
Teresa mailar ut dokumenten som behöver ses över  

 
§14 Nästa möte 
 torsdag 12/2 kl 20.00  
 
§14 Mötet avslutas 
 Beate förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Teresa Lejenäs (Cs)                     Marie Bankhed 
  
   
  


