
Protokoll fört vid SLK Mellansvenska distriktets styrelse möte den 17/2 2016 

Närvarande; 

Cecilia Henriksson, Jesper Brandes, samt Olle Bernardtz (”Tankesmedjan”) 

Tarja Ärling Tjäder, Magdalena Staffas, Mikael Köpman, Malin Jonsson Bixo,  

1. Mötets öppnande; 
2. 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
Dagordningens godkännande;

3. 
 Mötet godkände dagordningen 

Val av justeringsmän; 
4. 

Magdalena Staffas samt Tarja Ärling Tjäder 
Inkomna motioner:

Motion 2; ”Avelsrekommendationer på Lapsk vallhund skall bli krav”. Styrelsen yrkar avslag, 
då man dels ser faran med att krav belägga avelsrekommendationer, och då de är hårdare än 
rasens hemland.  

   Motion 1; ”Ombilda Svenska Lapphundklubben till årsmötets 
organisation” Styrelsen rekommenderar bifall. Motionen är återkommande, men 
Mellansvenskas styrelse tycker ändå att den har bitar som inte kan förbises, och att CS 
tillsätter en grupp som kan utreda konsekvenserna. Och att de bör tas upp på riksstämman 
för diskussion. Oavsett resultat – bör konsekvens utredas! 

Motion 3; ”Avelsspärr på hund med hög inavelsprocent”. Styrelsen yrkar avslag. Då styrelsen 
litar på att SKK klarar av att hantera sådana ärenden. Men ber årsmötet att beakta 
innebörden av motionen och därför skall kanske Svenska Lapphundklubben CS skicka en 
motion till kennelfullmäktige ang. alla
Motion 4; ”Exteriör beskrivning på våra 3 raser” Styrelsen rekommenderar bifall. Och önskar 
att årsmötet gör lika efter att ha lyssnat på Olle Bernardtz funktions beskrivning. 

 raser. 

5. Årsmötet; 

6. 

Inte så många har anmält sig ännu. Magdalena sammanställer och beställer 
smörgåstårta. 
Övrigt;

7. 

 Olle från ”Tankesmedjan” hade lite frågor med sig till mötet som han ställde till 
mötet, bland annat hur man fångar upp nya medlemmar, om de var möten ras vis, 
samarbete genom distrikten med mera. Mikael berättade lite om kursen han varit på och att 
de varit bra. Annons för Valfjället börjar ta form. Riksstämma i Piteå, någon som vet att de 
ska dit? Cecilia och Olle skall dit, lyft frågan ingen panik ännu.  
Nästa möte;

8. 
 Nästa möte blir på årsmötet, gärna konstituerande mötet efteråt. 

Mötets avslut;

 

 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Ordförande; Mikael Köpman   Sekreterare; Malin Jonsson Bixo 

 

 

 

Justerare; Magdalena Staffas   Justerare; Tarja Ärling Tjäder  
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