
 
AK Lapsk vallhund 
 

Svenska Lapphundklubbens AK-LVH möte  

Lördag 3 september 2016 kl 18.00 

 
Närvarande:  
Marie Bankhed Sk, Lotta Brännström, Cecilia Henriksson 
 
§1 Mötets öppnande 
 Marie förklarade mötet öppnat 
  
§2 Val av sekreterare 
 Cecilia Henriksson 
  
§3 Val av justeringsman 
 Lotta Brännström 
  
§4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§5 Omorganisation i SLK 

 
Avelskommittén har diskuterat kring omorganisationen av SLK, och många frågor 
uppkommer. 
Hur kommer ekonomin i klubben fördelas? 
Hur kommer interimstyrelserna tillsättas?  
Om interimstyrelserna kommer tillsättas av distrikten, som vi uppfattar det av senaste 
information från CS har vi ytterligare funderingar.  
Det är 5 veckor tills interimstyrelserna ska vara tillsatta – är distrikten medvetna om 
detta? Kommer distrikten hinna ges tid att ha möte (eller ännu hellre, kalla till 
medlemsmöte) & diskutera kring dessa frågor? 
Kommer det bli rättvist om distrikten ska ta beslut kring interimstyrelse för specifika 
rasklubbar, sett till hur många med i vårt fall lapsk vallhund som är aktiva/sittande i de 
olika distriktens styrelser?  
Hur ska det säkerställas att det är de med relevant ras som röstar?  
Vet distrikten vilka medlemmar som har vilken ras? 

 
Kommer det tillsättas en valberedning både för SLK centralt samt för respektive 
blivande rasklubb, på riksstämman i november?  
 
När och var kommer riksstämman i november ske? Det är av högsta vikt med tidig 
information så att så många medlemmar som möjligt faktiskt kan ta sig dit.  
 
Vi i ak tycker också det är anmärkningsvärt att protokoll fortfarande saknas från 
riksstämman. Vi skulle också önska att medlemmar, eller åtminstone medlemmar med 
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förtroendeuppdrag i såväl distrikt som kommittéer, får ta del av hela det dokument 
som skickats in till SKK i slutet på augusti. 
 
Avelskommittén har mailat CS ett flertal gånger under sommar och höst i olika frågor, 
utan respons. 
 
Vi i avelskommittén har också diskuterat kring vilka vi gärna skulle se i en styrelse för 
rasklubben för Lapsk vallhund.  
 

§6 Övriga frågor 
 Diskuterade RAS-mötet Måttsundsträffen.  
 
§7 Mötet avslutat. 
 Marie förklarade mötet avslutat 
   
 
 
 
Vid protokollet     Justeras via mail     
     
Cecilia Henriksson     Lotta Brännström 
  
   
  


