
SLK Västra distriktet 

Protokoll fört vid Västra distriktets styrelsemöte den 8 februari 
2017 kl.18:00 (telefon) 

Närvarande: Catharina Ellerström, Bengt-Ove Bergqvist, Stefan Johansson, Lena Wallin, 
Jennie Prytz, Ann Gustavsson 

Frånvarande: Helena Bergström (meddelat förhinder) 

§ 17-16 Mötets öppnande 
Catharina förklarade mötet öppnat. Styrelsens medlemmar genomförde därefter 
en kort presentationsrunda. 

§ 17-17 Godkännande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

§ 17-18 Val av justerare 
Mötet utsåg Stefan Johansson att jämte ordförande justera protokollet. 

§ 17-19 Föregående mötesprotokoll (2017-01-12), konstituerande (2017-01-29) 
Båda protokollen godkändes och lades till handlingarna. 

§ 17-20 Rapporter 
a) Ekonomi

Handkassa 530 kr, konto 40 777 kr. 

b) Från SLK HuS
Ingen ny information har inkommit ifrån huvudstyrelsen.

§ 17-21 Inkomna skrivelser 
a) Från SKK

Inga skrivelser har inkommit ifrån SKK. 

b) Övriga
Inga övriga skrivelser har inkommit.

§ 17-22 Kommittéer 
a) Utställning, Skara 6 maj

i. Domare
Domare är inbokad för finsk lapphund. Domare ej klar för svensk
lapphund och lapsk vallhund. Stefan letar vidare efter lokal domare via
domarguiden.

ii. Ringsekreterare
4 ringsekreterare inbokade, dessa utgörs av samma personer som i fjol.
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iii. Plats 

Skara Brukshundsklubb är bokad, de skickar kontrakt för under-
tecknande. 
 

iv. Sponsring 
Priser till utställningen är klara, inhandlades redan i höstas. Stefan 
tillfrågar Royal Canin som huvudsponsor. Styrelsen hjälps åt att 
eftersöka fler sponsorer.   

  
§ 17-23 Aktivitetsplanering 

a) DM Skara 5 maj 
Vid DM anordnas tävling i rallylydnad. Ann efterforskar domare. 
 

b) Officiell utställning Skara 6 maj  
Se § 17-22  

 
c) Lapphundspromenad 

Vårens promenad planeras till den 27 maj vid Hunneberg (utanför 
Vänersborg/Vargön) 

 
d) Viltspår, Sunes minnesfond.  

Styrelsen planerar för två prova-på-tillfällen, ett till våren vid Vettlefjäll, 
samt ett till hösten i Halmstadstrakten. 

   
e) BPH  

BPH planeras till hösten 2017 vid Sanden (Torslanda). Catharina 
kontrollerar lediga datum för inbokning. Deltagande ekipage ska skicka in 
sin betalning för testet i samband med att de anmäler sig. 

  
f) Aktiveringsdag 

Frågan bordläggs till nästa möte. 
 
§17-24 Angående SLKs omorganisation, extra riksstämma Mora 18 feb 
 

a) Förslag till nya typstadgar 
Catharina informerade om de personer som kommer representera västra 
distriktet som delegater vid den extra riksstämman. SKK har krävt att 
klubben ska ta fram nya typstadgar inför förestående omorganisation. 

 
Lena redogjorde för de förutsättningar som huvudstyrelsen har haft i arbetat 
kring framtagande av stadgar.    
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Följande synpunkter på stadgeförslaget lades fram av styrelsen i västra 
distriktet; 
 
§ 4 Medlemsavgift 
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och 
skyldigheter som helbetalande medlem. 
 
Förtydligande saknas av vad som avses som en hedersmedlem. 
 
Moment 2 Fullmäktigedelegater 
b) Ansluten rasklubb utser härutöver för varje påbörjat 200-tal medlemmar 
över 200 medlemmar, per 31 december året före fullmäktigemötet, en 
fullmäktigedelegat jämte suppleant. Dock får ansluten rasklubb 
representeras av högst fem delegater. Delegat eller suppleant får representera 
endast en rasklubb. 
 
En anledning till organisationsändring som har efterfrågats av våra 
medlemmar är avskaffande av delegatsystemet mot en organisation som ger 
en röst per medlem. Nuvarande förslag minskar antalet personer som 
kommer att ha rösträtt från nuvarande ca 40-45 delegater till 15 delegater. 
Medlemmarna borde kunna tillges möjlighet till internetomrösning eller 
postomröstning. 
 
Moment 4 Röstning 
Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där 
annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid 
lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av 
tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är delegat.  
 
Styrelsen anser formuleringen som luddig, bör förtydligas. Som meningen är 
angiven nu tolkas det som att majoritet inte kan uppnås vid oenighet.   
 
Moment 6 Närvarorätt 
· Av fullmäktige vald ordförande för fullmäktigemötet. 
· Av fullmäktige valda revisorer och revisorssuppleanter. 
· Av fullmäktige valda ledamöter i valberedningen.  
 
Styrelsen anser formuleringen som luddig, bör förtydligas. Om vi tolkar 
punkten rätt så kan personerna enligt de tre sista punkterna ovan inte utses 
till delegater eller tvärtom avsäga sig sitt uppdrag? 
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§ 8 Styrelse, moment 1 styrelsens organisation 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig 
sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. 
Denne eller dessa har förslags- och yttranderätt men inte rätt att delta i 
beslut. 
 
Väljer inte fullmäktige en styrelse för att förvalta uppgifterna inom klubben? 
Om inte valberedningen eller fullmäktige lyckas hitta lämplig aspirant så 
bör det redan under fullmäktige beslutas om adjungerande ska tillsättas. 
Denne bör också godkännas av en majoritet av delegaterna vid ett extra 
enfrågas fullmäktige (via post eller e-post).  
 
Styrelsen har rätt att anmäla person till SKKs Centralstyrelse för utfärdande 
av temporärt tillträdes- eller tävlingsförbud. 
 
Samtliga medlemmar i SKK kan enligt regelverket inlämna en anmälan om 
de anser sig utsatta för oförrätt, borde inte detta regelverk vara tillräckligt 
och inte i behov av att anges i typstadgar för specialklubben?  
 
§ Moment 2 Styrelsens uppdrag 
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar, i stadgar för SKK och 
av SKK utfärdade regler och riktlinjer, bland annat: 
· Ansvara för klubbens avelsfrågor. 
 
SKK har delegerat rasansvaret för svensk lapphund till klubben. Bör inte 
rasklubben ansvara för rasfrågorna? Framför allt med anledning av att 
bristande fokus på bevarande av nationalrasen Svensk Lapphund är en av 
SKKs kriterier för att omorganisera klubben. Punkten bör omformuleras till 
att klubben har ansvar för bevarandet av rasen Svensk Lapphund.  
 
§ 13 Force majeure 
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, 
såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller 
försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan 
genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är 
den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. 
 
För force majeure ska kunna åberopas ska orsaken vara helt utan möjlighet 
för de ansvarigas påverkan. Sena eller felaktiga leveranser faller inte under 
denna kategori. Risk att det används som ett kryphål för att undvika 
återbetalning till medlemmar. 
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b) Förslag till specialklubbens och rasklubbarnas namn 
Styrelsen hänvisar i denna punkt till de nedskrivna synpunkter som framkom 
ifrån medlemmarna vid SLK västra distriktets årsmöte 29 januari i Backamo.   

 
c) Förslag till logotyper till specialklubb och rasklubbar 

Nuvarande logotyp är en klenod vi ska vara rädda om, den är väl inarbetad 
och dessutom har Sverige det internationella ansvaret för Svensk lapphunds- 
avel. Rasklubbarnas logotyper bör företrädas av raserna i helkroppsiluett, då 
det utgör lättare att se rasskillnader. Styrelsen ifrågasätter de stora kostnader 
som ett utbyte av logotyper kommer att medföra för medlemmarna.   

 
§ 17-25  Övriga frågor  
 Inga övriga frågor uppkom vid mötet.   
 
§ 17-26  Ärenden som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat 

Inget ärende är av sådan art att det inte kan diskuteras innan protokollet är 
justerat. 

 
§ 17-27  Nästa möte 
 Datum för nästa möte beslutas via styrelsens Facebook grupp.  
 
§ 17-28 Mötets avslutande 
  
 
 
Vid protokollet Justeras  Justeras 
 
 
 
Ann Gustavsson Catharina Ellerström Stefan Johansson 
 


