
Svenska Lapphundsklubben 

Östra distriktet 

 

 

1 den 7 februari 2016 

 

 

Protokoll Styrelsemöte 

När: 7 februari 2016, klockan 19:00 

Plats: Telefonmöte 

 

Närvande: 

Cattlin Marques, Ordförande Fredrik Svarén, Vice Ordförande 

Jenny Andersson- Mård, sekreterare  Pernilla Magnusson, ledamot 

Mona Fagerbrink, ledamot  Karolina Ross, suppleant 

Suhandan Killic, suppleant 

 

Anmält förhinder: 

 

§ 1.) Mötets öppnade 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2.) Genomgång av dagordningen 

Dagordningen gick igenom och fastställdes. 

 

§ 3.) Val av justerare 

Fredrik Svarén valdes som justerare för mötesprotokollet. 

 

§ 4.) Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

 

§ 5.) Årsmötet 

Årsmöte kommer att anordnas på Norra Stockholms hundsportcenter söndagen 

den 12 mars. 

 

5.1. Funktionärsfördelning 

Cattlin kommer att ordna lunch till alla personer som deltar på mötet. 

Precis som förra året kommer vi att bjuda våra medlemmar på sopplunch 

med tilltugg. En styrelsemedlem kommer att värma upp soppan på plats, 

så att deltagande kan äta direkt efter mötets avslut. 

Tanken är att efter mötet och lunchen, ska det anordnas hundträning för 
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mötesdeltagarna på den avsatta träningsplanen. Två av östra styrelses 

medlemmar kommer att finnas på plats som träningsansvariga för att 

hålla i träningen för medlemmarna. 

 

5.2. Motioner/Propositioner 

 

5.2.1. Mötet diskuterade de tre propositioner som Fredrik Svarén skrivit 

på uppdrag av styrelsen. Mötet beslöt efter några smärre 

justeringar att besluta att skicka dem vidare till årsmötet.  

 

5.3. Verksamhetsberättelse 

En verksamhetsberättelse för år 2015 ska skrivas. Cattlin kommer att 

skriva denna. 

 

5.4. Årsplan 

När det gäller aktiviteter under år 2016 ska vi i styrelsen försöka att 

planera saker i tid för att nå ut till medlemmar och få dem delaktiga i 

aktiviteter under året. Mötet anser att det är viktigt att informera 

medlemmarna att SLK Östra och att de kan kontakta oss i styrelsen om 

de vill anordna träffar så fler av distriktets medlemmar har möjlighet att 

delta.  

 

Två officiella utställningar är planerade under året. Förhoppningarna är 

att även kunna anordna en inofficiell utställning till hösten igen.  

 

Under 2016 kommer distriktet att anordna två BPH för medlemmarna 

med 2-3 månaders mellanrum. Antalet platser per tillfället är dock 

begränsat till 10 ekipage per tillfälle. Det 15 maj kommer det första 

tillfället att anordnas. 

 

Cattlin har pratat med Nedre norras ordförande om att samarrangera ett 

läger i fjällen för de båda distriktens medlemmar. Mötet tycker det är en 

bra idé. Tanken är att lägret ska arrangeras under sensommaren. 

 

Medlemsträffarna arrangeras löpande under året på många olika platser. 

Ett förslag om att arrangera en fototräff kom upp på mötet.  

 

Karolina som bor på Gotland kommer att försöka anordna lite träffar och 

aktiviteter för medlemmarna på Gotlands i distriktets regi för att även 

medlemmarna på Gotland skall känna att de får ut något av sitt 

medlemskap.  
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§ 6.) Vårutställning 

Utställningen kommer att arrangeras i Österbybruk den 28 maj. Idrottsplatsen är 

bokad och det finns tillgång till el, grill och toaletter. Christina Bjerstedt-Olsson 

har tackat ja till att döma finska lapphund. Vi söker fortfarande efter domare till 

de andra två raserna, då den tilltänkta fått förhinder.  

 

§ 7.) Höstutställning 

Utställningsplats är fortfarande inte helt fastställd, då styrelsen inväntar svar från 

brukshundsklubben efter att de haft sitt årsmöte. Tanken är att utställningen ska 

arrangeras på Roslagens brukshundsklubb. Datum för eventet är 24 september. 

Domare är klara sedan tidigare. Esa Ruotsalainen dömer finsk lapphund och 

Hans Åke Sperne Svensk Lapphund och Lapsk Vallhund. 

 

§ 8.) Utställningar 2017 

Distriktet har fått tre utställningar godkända under 2017. En kommer att ligga i 

Uppland i samband med Genrepet. De andra två blir under vår och höst. Alla i 

styrelsen skall fundera på lämpliga domare för dessa tre utställningar. 

 

 

§ 9.) Uppfödarträff 2016 

Datum är satt till lördag den 20 februari. Information om träffen kommer att 

mailas ut till uppfödarna i länet. 

 

 

§ 10.) Träffar/Aktiviteter 

Östra Styrelsen kommer att anordna ett antal träffar för distriktets medlemmar 

under 2016. Tanken är att vi ska ha minst en träff söder om Stockholm och en 

norr om Stockholm. I dagsläget finns planer för en träff någonstans i Uppland, 

mer åt den norra delen av distriktet samt en i Stockholm. Styrelsen funderar över 

om vi har några medlemmar mer åt Mälardalsregionen och om någon i så fall 

skulle vara intresserad av att anordna en träff för medlemmarna där. 

 

I år har det redan hållits träffar på Gotland samt en i Söderköping. 

 

 

§ 11.) Södras förfrågan 

Östra distriktets styrelse fick en förfrågan om att ta över södra distriktets 

medlemmar då de själva har svårt att få ihop en egen styrelse. Västra distriktets 

styrelse har sedan tidigare tackat nej till samarbete. Förfrågan om en adjungerad 
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ordförande har även tagits upp. Mötet ställer sig frågande till detta, då det enligt 

stadgarna är så att en ordförande i en distriktsstyrelse ska vara medlem i 

distriktet och även vald på distriktets årsmöte. Enligt stadgarna kan bara en 

kassör eller sekreterare adjungeras.  Mötet anser att det blir ett allt för stort 

distrikt om södra och östra slås ihop.  Östra distriktet försöker vara ett distrikt 

där vi är mer än bara utställningar och tidningen Lapphunden. Det kan bli 

väldigt svårt att hålla igång aktiviteter i hela distriktet om distriktet ökar ännu 

mer geografiskt. Enligt uppgifter som mötet har tagit del av har medlemsantalet 

i södra distriktet minskat från 214 till 160 stycken det senaste året. Uppgifter 

påvisar även att ett flertal uppfödare inom det södra distriktet inte tillhör 

Svenska Lapphundsklubben och därigenom får inte deras valpköpare ett års 

gratis medlemskap. Mötet är även frågande till hur det södra distriktet kunnat 

tappa så många medlemmar på så kort tid.  

 

De senaste uppgifterna som nått mötet är att Södra nästan har en full styrelse. 

Därigenom anser mötet att det bör gå att ordna på något sätt så att Södra 

distriktet får en egen styrelse. 

 

 

§ 12.) Medlemsenkät 

CS skapade en medlemsenkät som endast 50 medlemmar valde att svara på. 

Mötet anser att detta är en väldigt liten del av de runt 1400 medlemmar som 

SLK har, vilket innebär att tillförlitligheten i den enkäten är låg. Mötet vill veta 

vad distriktets medlemmar tycker och tänker. Därför väljer distriktet att designa 

en egen enkät via ett webb formulär som kommer att läggas ut via distriktets 

hemsida via SLK och facebookgruppen SLK Östra. Styrelsen vill försöka nå ut 

till flera inom distriktet både de som är medlemmar och de som inte är 

medlemmar för att få en generell bild av vad våra medlemmar tycker om vår 

verksamhet och varför vissa valt att inte vara medlemmar. 

 

 

§ 13.) Övriga frågor 

 

13.1. Ekonomirapport 

Bokslut har har mailats ut till distriktets styrelse. Vi har gått med vinst 

trots att en räkning från Jokkmokktenn som gällde för 2013 kom i början 

av 2015 och därmed belastar 2015.  

 

13.2. Förfrågan om deltagande på styrelsemötet 

Under januari 2016 inkom en förfrågan från Tankesmedjan. Frågan 

gällde Tankesmedjan deltagande på ett av distriktets styrelsemöten. I 
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förfrågan framkom det inte vad tankesmedjan intention med deltagande 

var. Styrelsen diskuterade frågan vidare per mail och fb och enades till 

slut om att ett av våra möten inte är rätt forum för deltagande, utan att det 

i så fall bör anordnas ett annat möte där distrikten och tankesmedjans 

medlemmar diskutera idéer m.m.  

 

Ett mailsvar skickades till centralstyrelsen och tankesmedjan, där Östra 

distriktet förklarade att vi ansåg att frågan om klubbens framtid är så 

viktig att vi inte känner att ett ordinarie styrelsemöte är rätt forum, men 

att vi gärna bidrar under andra former.  

 

13.3. Styrelsen 2016 

Mötet gick igenom valberedningens förslag på styrelse för 2016.  

 

 

§ 14.) Nästa möte 

Ordförande meddelar övriga medlemmar om tid och datum för ett möte innan 

årsmötet om det inkommit motioner från medlemmar annars blir nästa möte 

konstituerande mötet efter årsmötet. 

 

§ 15.) Mötet Avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

_________________________            ________________________ 

Cattlin Marques                                     Jenny Andersson-Mård 

 

 

_________________________ 

Fredrik Svarén 


