
Svenska Rasklubben för Lapsk vallhund 

(SRLV) 

Protokoll Styrelsemöte 2017.03.01 

Svenska 
rasklubben 
för 
 Lapsk 
Vallhund 

 Interimsstyrelsemöte 
 2017.03.01  

Plats: Telefonmöte 
Tid:    20.00 

Närvarande 
ledamöter: 
Stig 
Berndtsson 

Cecilia 
Henriksson 

Michaela 
Sjöholm 

Lotta 
Brännström 

Anneli Lindh 

Frånvarande ledamöter: Gästande Deltagare: 
Ove Johansson 
Hans Bahlstedt 

(lämnade mötet vid 17-§045) 

Föredragningslista   

  17-§043 Mötets öppnande Ordförande Stig Berndtsson hälsade alla 
mötesdeltagare välkomna och förklarade 
mötet öppnat 

17-§044 Utse justerare till protokollet Anneli Lindh utsågs att jämte ordförande 
justera protokollet 

 Ove och Hans gästar mötet 
för kort information, och 
lämnar därefter mötet. 

Ove presenterar information från SKK 
föreningskommitté samt Slk Hus. 

17-§045 Godkännande av 
dagordningen 

Dagordningen godkändes av mötet 

17-§046 Föregående mötesprotokoll Protokollet föredrogs och lades därefter till 
handlingarna 

17-§047 Pågående ärenden 
a.) Upprättande av 
bankkonto samt org. Nr. 
  
b.) Kontakta SRFL och SRSL 
för att komma överens om 
gemensam årsmötesplats. 
  
c.) Kontakta HuS och SKK för 
information och möjligheter 
om ett kommande 
medlemsregister. 
  
d.) Kontakta HuS för 
information inför SLK:s extra 
riksstämma 2017-02-18 
  

  
a.) Ärendet fortsätter pågå 
  
 
b.) Årsmötet kommer hållas 8 April i Märsta, 
Vikingavägen 2 i Kunskapens hus kl. 13.00. 
Ärende avslutat 
 
 c.) Ärendet fortsätter pågå.  
  
  
 
 
d.) Ärendet avslutat. 
  
  
 



e.) Undersöka möjligheter 
för gemensam mail och 
hemsida. Michaela kontaktar 
HuS i ärendet 
  
f.) Klubbmärke 

e.) Vi har nu en officiell mejl: 
Lapskvallhund@slk.nu. 
Arbetet med en framtida hemsida fortsätter 
pågå  
  
f.) Cecilia Henriksson sprider på sociala medier 
att vi tar emot förslag på klubbmärke fram till 
och med 2017.03.18.  
Ärendet fortsätter pågå. 

17-§048 Rapporter 
 a.) Ekonomi 
     1. Saldon 
     2. Ekonomisk rapport 

  
 a.) Ingenting nytt angående ekonomin  

1. Saldo 0.00 kr 
2. Ingen ekonomisk rapport. 

17-§049 Skrivelser Inga skrivelser har inkommit 

17-§050 Årsmötet 2017-04-08 
a.) Verksamhetsberättelse 
  
b.) Verksamhetsplan 
  
c.) Rambudget 
  
d.) Stadgar 
  
e.) Valberedning 
  
 
 

 f.) Revision / Granskning 

  
a.) Michaela Sjöholm tar på sig att skriva 
verksamhetsberättelse.  
b.) Stig Berndtsson tar på sig att skriva 
verksamhetsplan 
c.) Lotta Brännström tar på sig att skriva 
rambudget 

  d.) Stig Berndtsson fortsätter arbetet med 
stadgarna. 

e.) Marianne Neidhart, Anna Ziegler och Helen 
Lindgren utses till valberedning fram till 
årsmöte och får i uppgift att hitta 2 ledamöter 
samt revisorer.  
f.) Ove Johansson tar på sig att granska 
handlingarna samt skriva 
granskningsberättelse. 

17-§051 Tidningen Lapphunden Artikeln inskickad, ärendet bordlagt. 

17-§052 Övriga ärenden Anneli Lindh undersöker vem som skall sitta 
som mötessekreterare samt tillgänglig 
utrustning på årsmötet i Märsta 8 april. 

17-§053 Nästa möte  2017.03.14 kl. 20.00 Telefonmöte 

17-§054 Mötets avslutande Ordförande Stig Berndtsson  tackade 
mötesdeltagarna för visat intresse och 
förklarade mötet avslutat. 

Ordförande                                                                                                 Sekreterar 

________________________                                                                  ________________________ 

Stig Berndtsson                                                                                            Michaela Sjöholm 

________________________                                                                  ________________________ 

Datum/ort                                                                                                   Datum/Ort 

 

Justerare 

________________________ 

Anneli Lindh 

mailto:Lapskvallhund@slk.nu


________________________ 

Datum/ort 


