
Godkända ledamöter från SKK till HuS och Rasklubbarna!

Torsdag 2017-05-18 hade delar av HuS möte med SKK, Thomas Uneholt och Ove Johansson.
Handlingarna inför RS 2017 gicks igenom och de föreslagna namnen till HuS och rasklubbarna
godkändes. 
Under hösten 2016 när dåvarande ordförande lämnade sin post och V Ordförande fick ta över 
arbetet så vände sig HuS till SKK och frågade om möjligheten fanns att få en extern ordförande från
SKK. Vid det tillfället fanns det ingen från SKK som kunde ta uppgiften men SKK skulle ha frågan i 
åtanke. När dåvarande ordförande lämnade sattes HuS i en svår situation, då det egentligen inte 
var någon som ansågs sig kunna ta posten på ett tillfredsställande sätt. HuS fick lösa ordförande-
posten med att dela den mellan Hans Balstedt (HB), Mikael Köpman (MK) och Håkan Klaar (HK) 
även om det är HB som officiellt är ordförande.
Vid torsdagens möte så kom SKK med det beskedet HuS frågat efter, HuS får from riksstämman en 
extern ordförande. Den externa ordföranden kommer att vara delaktig i verksamhet, medverka vid 
styrelsemöten, ta diskussioner som kan uppstå mellan medlemmar eller rasklubbar. Ordförande 
kommer inte att ha synpunkter på hur HuS lägger upp sitt arbete med dagordningar, fördelar 
arbetet inom styrelsen mm. SKK ansåg med ”facit” i hand ang det som hände förra hösten att vi nu 
skall ha två vice ordföranden. Nedan följer namnen på HuS och rasklubbarna, när HuS och 
rasklubbar haft konstituerande möten så kommer protokollen att läggas ut på hemsidan.

HuS styrelseledamöter:
Kjell Andersson SKK
Mikael Köpman 1:a V Ordföande
Håkan Klaar 2:a V Ordförande
Hans Balstedt
Maria Nilsson
Lena Wallin
Annelie Lindh
Monika Karlsson
Sanna Larsson
Olle Bernhardtz
Sten Pettersson

Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund SRFL
Johanna Levin Ordförande
Anna-Karin Ohlsson 
Ulrica Hjertqvist 
Mimmi Lange
(Ytterligare två ledamöter är föreslagna och kommer att delges medlemmar på årsmötet)



Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund (SRSL)
Jan Karlsson Ordförande
Ida Törneberg
Maria Niska
Lillemor Rodling
Anna Schön
Agneta Sjöqvist 

Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV)
Stig Berndtsson Ordförande
Cecilia Henriksson
Michaela Sjöholm
Josefin Norén
Anneli Lindh 
Ilari Karlsson
Liselott Brännström 
Leila Nutti
Evis Engman 


