
Protokoll fört vid SLK Mellansvenska distriktets styrelsemöte den 26/5 2016 

Närvarande;

1. 

 Magdalena Staffas, Arne Randström, Tarja Ärling Tjäder, Malin Jonsson Bixo, Mikael 
Köpman. (Olle Bernhardtz kom in senare. Delegater Malin Widlund samt Anneli Lindh kom in senare 

19.45 för diskussion om motioner) 

Mötets öppnande; 
2. 

 Ordförande förklarade mötet öppnat 
Dagordningens godkännande;

3. 
 Mötet godkände dagordningen. 

Val av justeringsmän;
4. 

 Tarja Ärling Tjäder samt Magdalena Staffas. 
Utställningen Valfjället; 

5. 

 5 anmälda. Alla raggar priser. Mikael kollar upp ett foderföretag om 
vi kan få sponsring, Alla tänker till om deltagarpris, runt 10:- styck. Rosetter och tennrenar  
bör kollas över och beställas. På konto finns 22000 kr ca. Mötet beslutar att döpa om 
utställningen till Jesper Brandes Minnes utställning. Sarah sagt ok. 
Riksstämman;

6. 

 Det är Mellansvenska och Östra distriktet som lämnat in motioner. Vi har 9 
röster. Olle, Malin, Anneli åker ev. Jeanette.( Åker Jeanette har Olle en extra röst. ) 
Motioner;

7. 

  På våra motioner röstas som årsmötet beslutade. Motionen ang. kommunikation 
till och från Cs; ser de som svårt att förstå syftet med motionen, delegater bör rösta nej. 
Motionen beslut  som påverkar distriktens ekonomi och verksamhet; Yrkande nr1 
delegaterna instämmer med Cs uttalande. Yrkande2; innebär stadgeändring vilket är försent 
inlämnat, kan inte behandlas. Yrkande 3; Avslår delegaterna yrkandet, då den typ av beslut 
fattas av Cs och inte av riksstämman. Ang. Proposition angående omorganisation av Svenska 
Lapphundklubben, resonerar mötet att de är något vi egentligen inte kan rösta nej till. Ang. 
Proposition angående Välkomstutgåva av Lapphunden för nya medlemmar säger mötet 
enhälligt JA. Ang. förslag om höjning av medlemsavgift, säger mötet; ja för att nå ut till alla. 
Minst 20 procent el minst fast del på 2000:- till distrikten. Ang. valberedningens förslag 2016 
riktar mötet skarp kritik till förslaget och föreslår att gamla styrelsen sitter kvar och att man 
tillsätter 2 suppleanter. För att kunna ge nuvarande styrelse en chans att uträtta det dom 
företagit sig.   
Ersättning delegater;

8. 

 Mötet beslutar att ge 1000:- per delegat i ersättning, för att man åker 
till riksstämman. 
Officiell Rallylydnadstävling;

9. 

 Mikael har fått förfrågan från Anneli Lindh och Pia Juhlin om att 
arrangera officiellt rallylydnads tävling i samband med Black Blossoms Idre läger. Dock är 
tävlingen  öppen för alla Lapphundar (+ övriga raser) och inte begränsat för lägrets deltagare. 
Inga  kostnader  för oss utan att de vill arrangera i Mellansvenskas namn. Mötet säger ok. 
Övrigt; 

10. 

Mikael berättar att de kommer att komma förslag från Cs ang. poäng beräkning som 
Cs fick i uppdrag från förra året, att se över. Mikael har även fått kännedom om att de 
planeras liknande aktiviteter i mellansvenska distriktet som vi tänkt just i oktober månad, 
men mötet resonerar att alla kan inte få plats överallt och så länge de inte är samma datum. 
Nästa Möte; 

11. 
 22 juni kl 19. 

Mötets avslut; 
 

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för ikväll. 

Ordförande Mikael Köpman                                                Justerare Magdalena Staffas 

 

Sekreterare Malin Jonsson Bixo                                            Justerare Tarja Ärling Tjäder 
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