
 

 

Styrelsemöte för Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV) 

Plats: Telefonmöte 

Tid: 171009 kl. 19.30 

Närvarande: 
Deltagande ledamöter: Stig Berndtsson, Cecilia Henriksson, Michaela Sjöholm (deltar från 

17-§127), Anneli Lindh, Ilari Karlsson, Lotta Brännström 
Deltagande suppleanter: Evis Engman, Leila Nutti 

Frånvarande: Josefin Norén (anmäld), Michaela Sjöholm (t.o.m. 17-§127) 

17-§123  Mötets öppnande 
Ordförande Stig Berndtsson hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade 

mötet öppnat.  

17-§124  Val av mötessekreterare 

Eftersom ordinarie sekreterare var frånvarande i början av mötet utsågs Evis 

Engman till sekreterare för mötet.  

17-§125 Utse justerare till protokollet  
Cecilia Henriksson utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 

17-§126  Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes av mötet med tillägg för inkommen skrivelse om 

valpförmedling.  

17-§127 Föregående protokoll  
Protokollet föredrogs och lades därefter till handlingarna.  

17-§128  Rapportering kring pågående ärenden 

1. Vallanlagsprov - en arbetsgrupp är tillsatt för arbete kring vallanlagsprov. 

Gruppen består initialt av Leila Nutti och Marie Bankhed.  

2. Valphänvisning - Pia Zetterström har tillfrågats om fortsatt 

valphänvisning/omplaceringsombud och hon har tackat nej till fortsatt uppdrag. 

Leila Nutti blev utsedd till ny valphänvisare/omplaceringsombud.   

3. Webfrågor – Anna Ziegler tar på sig uppdraget att tillsammans med andra 

intresserade bygga upp rasklubbens hemsida. Hon ska få tillgång till 

inloggningsuppgifter från HuS. Evis Engman deltar i arbetet med hemsidan.  

4. Exteriörbeskrivning – Ilari Karlsson arbetar fram ett förslag på 

exterörbeskrivning. 

5. Fråga om gratis medlemskap första året för valpköpare – svar från SLK/HuS att 

SLK inte erbjuder gratis medlemskap första året, det är SRLV som beslutar om 

subvention/sponsring av gratis medlemsår för sina medlemmar.  

Fråga om information till LVH–ägare - Cecilia Henriksson arbetar med ett 

förslag på informationsfolder till nyblivna LVH-ägare.  

17-§129 Rapporter  
a.) Ekonomi  
1.) Kassa 0 kr, inget att rapportera 
2.) Ekonomisk rapport  - inget att rapportera ’ 



 

 

b.) RAS och avelsfrågor 
Arbetsgruppen för RAS och avelsfrågor ombildades till en avelskommitté (AK) 

Arbetsbeskrivning ska tas fram för AK. 

17-§130 Skrivelser   

Flera skrivelser fick bordläggas då de skrivelser inte var lästa av flera 

styrelseledamöter innan mötet pga problem med webmejl.  

1. Mentalitet LVH – bordlades till nästa styrelsemöte. 

2. Förslag att få fler medlemmar – bordlades till nästa möte. 

3. Avelsrekommendationer – bordlades till nästa möte 

4. Skrivelse från arbetsgrupp Ras och Avelsfrågor – Finska specialklubben för 

Lapplands hundar har lovat att bidra med 10 000 kr för ett inmönstringsprojekt 

som totalt beräknas kosta 40 000 kr. SKK kan bidra med ¾ av totalkostnaden 

förutsatt att ¼ av summan är finansierat. AK gör en ansökan om bidrag från 

Finska specialklubben och Stig Berndtsson meddelar HuS att 

inmönstringprojektet fortgår. Ilari Karlsson tar kontakt med Josefin Norén för att 

få veta kontouppgifter till SRLV.  

5. Valpförmedling – bordlades till nästa möte.  

17-§131 Logga och medlemslistor   

Ärendet om loggor bordlades till nästa möte. Medlemslistor finns för närvarande 

inte men kommer framledes tas fram via SKK:s medlemssystem.  

17-§132 Förslag på olika kommittéer och upplägg på dessa 

Michaela Sjöholm undersöker intresse av att bilda en aktivitetskommitté. 

Avelskommitté är bildad, arbetsbeskrivning ska tas fram. 

17-§133  Lapphunden  
Ingen redaktör finns för närvarande. 

17-§134  Övriga ärenden 

Stig Berndtsson har problem med att läsa webmejl på webportalen Binero. 

Vi saknar fortfarande officiellt medlemskap hos specialklubb SLK. Stig Berndtsson 

ska kontakta HuS samt ansöka om rasansvar hos SLK. 

17-§135 Nästa möte 
Måndag den 20/11 kl. 19.00 

17-§136 Mötets avslutande  
Ordförande Stig Berndtsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Ordförande     Mötesekreterare 

___________________    _______________________ 
Stig Berntsson     Evis Engman 

Ort/Datum     Ort/Datum 
____________________    ____________________ 

 

Justerare      
____________________     
Cecilia Henriksson  

Ort/Datum  
____________________  


