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Styrelsemöte SLK:ÖN, 2016-02-09, kl. 20.00 

Närvarande: Johanna Levin, Sara Laitamaa, Liselott Brännström, Kerstin Johansson, Lisa 
Svanberg, Ida Gustavsson, Sanna Larsson, Teresa Lejenäs   

Dagordning 

§1. Mötet öppnas 

§2. Val av mötesordförande 

Beslut: Att välja Johanna Levin till mötesordförande 

§3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet 

Beslut: Att välja Sanna Larsson till mötessekreterare och Lotta Brännström och Ida 
Gustavsson till justerare. 

§4. Godkännande av dagordningen 
 
Punkt 7 och punkt 9 byter plats i dagordningen. 

Beslut: Att godkänna dagordning. 

§5. Godkännande av kallelsen 

Beslut: Att godkänna kallelsen. 

§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll 

Beslut: Att godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna. 

 
§9. Riksstämman 2016 
 
Teresa Lejenäs (CS) deltar i mötet för att prata ihop sig med ÖN angående Riksstämman. 

Annons skall in i kommande nummer av ”Lapphunden” därför behöver vi få in så många 
uppgifter som möjligt. 
 
Fredag: Lapphunds-SM. När skall det starta? Efter lunch? 
Lördag: Riksstämma, rasmöten och middag. 
Söndag: Utställning 

 Lapphunds-SM 
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En medlem har påpekat att det blir orättvist att ha samma höjd på hindren i agilityn. 
Reglerna för Lapphunds-SM säger att hindren skall vara samma höjd (40 cm), dock hade man 
två olika höjder på agilityhindren på förra årets RS.  

Beslut: Att ordförande Johanna svarar medlem att SLK:ÖN kommer att hålla sig till de regler 
som finns och att om fler frågor finns kan hen vända sig till TK eller CS. 

Sekreterare till Rallylydnadsdomaren och Agilitydomaren behövs. Även funktionärer behövs. 
Medlemmar ur PR som kommer upp till RS har sagt att de är villiga att ställa upp som 
funktionärer. 

 Middagen under RS 

Vad blir det för middag (vegetarisk/kött/fisk/allergier etc.)?  
När måste man anmäla sig till middagen?  
Middag är planerad till klockan 20.00. Priset är 200 kr för vuxna, barn upp till 10 år, 100 kr. 
Skall åldersgränsen för barn ändras? Vad ingår i priset? 
Vart skall anmälan till middagen skickas? 

 Rasmöten och Riksstämma 

Riksstämman startar klockan 09.30. 
Fika (kaffe, the, vatten, frukt) ordnas av Fårö Camping. 
Kostnaderna skall delas mellan CS och ÖN: lokalkostnader, fika och middag. 
Vi måste få in alla prisuppgifter från Fårö Camping.  

Beslut: Att ordförande Johanna mailar Fårö Camping med kopia till CS med de frågor vi har 
och kräver svar snarast. Om vi inte får svar så tar Teresa kontakt med dem. 

 Anmälan 

Det bästa hade varit om anmälan till RS och Lapphunds-SM mailas in till SLK:ÖN och anmälan 
till middag skickas direkt till Fårö Camping. Är detta möjligt? 
Kan vi använda oss av det nya system för anmälan som CS köpt in? 

Beslut: Ordförande Johanna tar kontakt med ansvarig i CS angående om vi kan använda oss 
av det nya systemet. 

 Kontrakt med domare för Lapphunds-SM 

Kontrakt är skrivet med samtliga domare utom domare för Rallylydnad. 

Beslut: Kerstin skall träffa den aktuella domaren under veckan och skriver då kontrakt med 
henne. 

 Teknik till RS 

Det behövs en bildkanon och en skrivare.  
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Beslut: Se beslut under punkt ”Rasmöten och Riksstämma”. 

 
§7. Ekonomi 

Kassör Lotta informerar om läget. 
Ekonomin är fortsatt god. 
 

Adressändringar behöver göras hos Skatteverket, Bankgirot etc. då ordförande har flyttat. 

Beslut: Att adressändringar skall göras så fort som möjligt. Lotta skall göra det. 

§8. Årsmöte 

 Föreläsning 

Den föreläsare vi hade bokat har avsagt sig uppdraget och vi har inte lyckats hitta någon ny. 

Förslag: En veterinär som pratar allmänt om hälsoläget hos hundar, första hjälpen etc. Linda-
Marie Berglund från Evidensia Öjebyn? 

Beslut: Att Lisa pratar med Linda-Marie Berglund angående detta. 

 Årets medlem 2015 

Inga nomineringar har inkommit till ”Årets medlem”.  
Pris till utsedda måste inhandlas, summa 500 kr. 

Beslut: Att styrelsen väljer ”Årets medlem”. Priser inhandlas efter nästa möte. 

 Årets hundar 

Utställningsresultaten räknas av Sara. 
Tävlingsresultaten räknas av Johanna. Inte så många tävlingsresultat har inkommit från 
medlemmarna. 

Plaketter/priser till årets hundar måste beställas! Förra årets priser ”Crystal diamond”, 60 
mm, för 46 kr/st beställdes från Glentons.se. 
 

Beslut: Att Lotta beställer plaketter/priser från Glentons. Priser skall delas ut endast till 
vinnaren i varje klass. Vi beställer samma priser som i fjol. 

 Årsmöteshandlingar och kallelse måste skrivas. 

Beslut: Att Johanna skriver årsmöteshandlingar och kallelse. 
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§9. Övriga frågor 

Tankesmedjan 

Ordförande Johanna informerar om SLK’s ”Tankesmedjan”: 

 Kontakt med de olika AK – hur fungerar samarbetet mellan de olika AK?  

 Svensk lapphunds framtid. 

 Loggan och namnet på Svenska Lapphundklubben.  
Namnet kan inte bytas ut, men en slogan kan läggas till, typ ”Rasklubb för Svensk 
lapphund, Finsk lapphund och Lapsk vallhund”.  
Loggan kan ändras till att föreställa en hund av varje ras. 

 Medlemskampanj bör göras eftersom ex. många ägare av Finsk lapphund inte är 
medlem i SLK. Medlemsantalet har dock ökat under 2015 vilket är mycket glädjande. 

 Hur stärker man samarbetet mellan de olika distrikten inom SLK? 

Beslut: Att lägga informationen till handlingarna.  

 
§10. Nästa möte  

Beslut: Att ha nästa möte onsdag den 2 mars kl. 20.00. 

 
§11. Mötet avslutas 

Beslut: Att avsluta mötet. 

 

 

 

 
 
 
_______________________  ________________________ 
Johanna Levin, ordf.   Sanna Larsson, mötessekreterare 

 

_______________________  _________________________ 
Lotta Brännström, justerare  Ida Gustavsson, justerare 


