
Protokoll fört vid Slk Mellansvenska distriktets styrelsemöte den 24/2 2013 

Närvarande; 

1. 

Malin Jonsson Bixo, Mikael Köpman, Lars Svedgård, Andrine Linnholt, Camilla Buvall, Pia 
Juhlin, Siv Pettersson. Adjungerande: Anneli Lindh en liten stund 

Mötets öppnande:   
2. 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
Dagordningens godkännande:

3. 
 Mötet godkände dagordningen 

Val av justeringsmän: 
4. 

Andrine Linnholt och Lars Svedgård. 
Inkomna skrivelser:

5. 

 Mail från Johan. Bland annat om Jubileums loggan. Schema för 
riksstämman. Nya reseersättningar FCI- regler,. 
Inkomna motioner;

6. 

   4 stycken. Motion 1 om att ta bort rabatten på utställning av var tredje 
hund, tycker mötet att de skall behandlas av alla distrikt för ett gemensamt beslut genom 
hela klubben. Motion 2 Årets Utställnings hund där de föreslås att minst 2 av 4 utställningar 
ska vara slk..tycker  mötet att de är ett rimligt antal och skulle gynna alla distrikt. Motion 3 
som handlar om den Svenska Lapphundsklubbens uppbyggnad och organisation, en 
omorganisation av idag, tycker mötet låter riktigt bra, att man kanske på ett sätt slipper alla 
små styrelser. Samt 4e motionen som handlar om Prcd-PRA testning av Svenska 
Lapphundsvalpar att införa obligatorisk testning i hopp om kunna ställa krav på andra länder 
och klubbar. Styrelsen kommentar är att de kan vara svårt för andra raser att ta beslut åt 
Svensk Lapphund. Att denna typ av beslut skall hänskjutas till Riksstämman. 
Årsmötet.

7. 

 Blir i Tomtens verkstad. Kl 17. Ylva o Siv fixar fika bröd. Anneli kollar med sin syrra 
på Helmers om tårtor. Malin kan hämta. Några har hört av sig att de kommer på mötet. 
Datum för nästa möte:

8. 
 Blir konstituerande möte. 

Övriga frågor:

9. 

 Anneli meddelar valberedningens förslag till styrelse. 1 plats suppleant fattas 
fortfarande, och nåt rent ”ja ” fattas, annars är de ”tunga” platserna klara.  
Mötets avslut:
 

 Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 
 
 
 
 
 
 
Ordförande / Mikael Köpman  
 

Sekreterare/Malin Jonsson Bixo 

 
 
 
 
 
 
 
Justerare/ Andrine Linnholt  Justerare/Lars Svedgård 
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