
Minnesanteckningar förda vid möte mellan SLK HuS och rasklubbarna ang 
medlemsavgifter. Information och förtydligande från SLK   HuS.  

Telefonmöte Onsdag 2017-05-17 kl 19.30

Närvarande:
Hans Balstedt SLK Jan Karlsson SRSL
Mikael Köpman SLK Maria Niska SRSL
Håkan Klaar SLK Johanna Levin SRFL
Lena Wallin SLK Annelie Lindh SRLV

Lotta Brännström SRLV
Cecilia Henriksson SRLV

Inbjuden:
John Örvill SBK Under punkten Lathunden
Anmält förhinder:
Henrik Emanuelsson SLK
Maria Nilsson SLK

1. Öppnande av mötet
Hans Balstedt öppnar mötet och hälsar välkommen.

2. Lathunden
John Örvill från SBK presenterade sig och programmet Lathunden. Lathunden byggdes upp av 
Per-Erik Sundgren 2006. Lathunden är ett program för att ta fram statistik för en viss ras från 
SKK:s hund och avelsdata. Lathunden låter användaren statistiskt hantera all information som 
officiellt finns registrerad, t ex hälsoresultat, arbetsmeriter, utställningsresultat och MH-
beskrivningar. Man kan sammanställa statistiken utifrån avelshundar, kullar, kennlar, från visst 
registreringsår m m. Syftet med Lathunden är att kunna sammanställa all den information som 
finns om enskilda individer, avelsdjur, kullar, kennlar och raser på ett överskådligt sätt. 
Kostnaden är 1 395:-/licens, uppdateringar som man gör ex tre gånger om året och köps från 
SKK kostar 500:-. SBK kommer troligen ha en utbildning av programmet till hösten där vi 
välkomnas i mån av plats. Programmet kan avinstalleras på en dator för att flyttas över till en 
annan dator när det är ex ”personskifte” i en rasklubb. Tanken är att SLK som specialklubb 
köper in fyra program en till varje ras samt ev ett till HuS för att sedan ”låna” ut 
programmet till varje rasklubb. Beslut i frågan kommer att tas på HuS nästa ordinarie 
styrelsemöte.

3. Medlemsavgifter för rasklubbarna
HuS har tagit fram ett förslag på medlemsavgifter som diskuterades. Diskussionen som följde 
gjorde att mötet kom ifrån den aktuella punkten vid ett flertal tillfällen och mötet beslöt till sist 
att varje rasklubb tar med sig frågan till sina respektive styrelser för att komma med förslag på 
egna medlemsavgifter och att ett nytt möte tillsammans med HuS blir 2017-05-24 kl 19.30. I
åtanke skall man ha att SLK har en väldigt låg medlemsavgift jämfört med andra specialklubbar 
och att medlemsavgiften inte är höjd sedan 2008.

Det framkom väldigt tidigt och väldigt tydligt på mötet att den information och fakta som 
getts från HuS långt ifrån räcker och mycket har misstolkats och felaktiga rykten har 
kommit i spridning. 



Där av så gör HuS nu ett förtydligande återigen. Delar av detta har legat på hemsidan men tål 
att upprepas. Följande rubriker återkom under flertalet gånger under telefonmötet och 
deltagarna önskade förtydligande på SLK:s hemsida.
 
För att göra en omorganisation av den storlek som SLK nu står inför krävs det arbete, information, 
förståelse och mycket tålamod. Frågorna har hopat sig lika mycket hos den enskilda medlem som 
den gjorts för HuS. Här kommer en kort beskrivning över hur SLK i den nya organisationsmodellen 
kommer att fungera. 

Vad är kommittéerna och vad är deras arbetsuppgifter?
Fram tills Riksstämman den 27 maj skall HuS tillsätta tre nya kommittéer. Tävlings och Aktivitets-
kommittén (TaK), UtställningsKommittén (UK) och MediaKommittén (MeK). Dessa tre kommittéer
skall arbeta med tävlingar, utställningar, media, PR och tidningen. Kommittéerna kommer att ligga 
under HuS. Kommittéerna väljer ut projektgrupper för hjälp till vid olika event. 
Vad är projektgrupper och vad är deras arbetsuppgifter?
Projektgrupper är medlemmar som vi tillsammans skall få engagerade i vår klubb. Som vill hjälpa 
till och förhoppningsvis kanske blir intresserade av att sitta i styrelser eller i kommittéer i 
framtiden. Entusiasmera våra medlemmar så alla känner sig delaktiga är något vi alla skall arbeta 
med. 
Ex 1; en Rallylydnastävling i Skåne. 
TaK samordnar bokar plats och domare, ordnar priser mm samt tillsätter en projektgrupp som 
”fysiskt” på plats utför tävlingen.
Ex 2; Rasklubbarna tillsammans vill anordna en föreläsning i Norrköping. TaK bistår med en 
föreläsare om så önskas, ordnar plats och lokal samt tillsätter en-två personer som är där som 
värdar för eventet. 
Ex 3; en utställning i Norrland.
UK är behjälpliga med avtalsskrivning med domare, ringsekreterare samt platser/lokaler samt 
anmälningsadministration samt tillsätter en projektgrupp som ”fysiskt” på plats utför 
utställningen. 
(Under mötet kom det synpunkter på att detta är svårt/omöjligt. frågor som ”hur får man tag i 
medlemmar som vill arbeta osv osv”. HuS är övertygade om att vi alla som arbetar i klubben har ett
kontaktnät som sträcker sig över hela landet. Nu är det bara oviljan som kan stoppa det hela för 
finns viljan är ingenting omöjligt) 
MeK kommer att arbeta med hemsidan, sponsorer, tidning mm. (En kommitté som det behövs 
medlemmar till så hör gärna av er.)

Kommittéerna kommer inte inledningsvis att ha en egen budget utan äskar från HuS till varje 
event.  

Rasklubbarna kommer att ha tillgång till kommittéerna när så önskas det skall vara ett samarbete
mellan HuS – Rasklubbarna – kommittéer.  

TaK:s arbetsuppgifter 

. Samverkan med TaK, UK och MeK i planering av eventhelger.

. Att ge medlemmar, rasklubbar och kommittéer möjlighet att samarbeta i 
projekt och projektgrupper. 



. Skapande av goda relationer för utveckling av våra raser tillsammans med
rasklubbarna, övriga kommittéer och närliggande organisationer.

. Tävlingsformer för samtliga raser både officiella och inofficiella.

. Aktiviteter så som utbildningar, kurser, tävlingar inom olika om-
råden.

. Uppmuntra till medlemsträffar.

. Tillsammans med rasklubbarna bistå vid anordnade av BPH och MH.

. Planering tre eventhelger som förläggs i södra, mellan och norra Sverige, gemensamt med 
        övriga kommittéer och projektgrupper,  tex Lapphunds SM. (Inte samma sak som om det 

endast skall vara tre utställningar per år i SLK:s regi.)

.  Verka för att det policydokument SKK och SLK föreskriver ang att uttrycka sig på        
      sociala medier följs av samtliga som arbetar inom TAK. 

UK:s arbetsuppgifter
. Säkerställer att SLK följer SKKs utställningsbestämmelser genom att handhålla CUA 

(certifierad utställningsarrangör) för samtliga utställningar. 

. Tillsammans med utsedd ansvarig i projektgrupper administrera anmälningar. 

. Upprättandet av avtal med domare och ringsekreterare.

. Hålla i nationella sponsorkontakter.

. Ansvara för att priser håller en miniminivå genom att upprätta en checklista                          
för priser, rosetter etc.     

. Förvaltar klubbens utställningsmaterial (tält, bord mm. Frågan diskuteras nu, hur vi rent  
praktiskt skall får detta att fungera, materialet är tänkt användas över hela Sverige) 

. Sammanställer och publicerar Årets Hund-listor 

. Sammanställer och publicerar Årsboken 

. Ansvara för att samordna och planera tre eventhelger som förläggs i 
södra, mellan och norra Sverige, gemensamt med övriga kommittéer och 
projektgrupper,  tex Lapphunds SM. (Inte samma sak som om det endast 
skall vara tre utställningar per år.)

.   Verka för att det policydokument SKK och SLK föreskriver ang att uttrycka sig 
  på sociala medier följs av samtliga som arbetar inom UK.

MeK:s arbetsuppgifter    

. Samarbetet med HuS och rasklubbarna för att nå bra arbetsformer och 
strukturer.

. Arbetet med att ta fram en ny hemsida och en ny form av medlemstidning, 
dessa två medier skall ha ett tätt samarbete.



. Arbetet med PR montern under de event som planeras av HuS, rasklubbar  
eller kommittéer.

. Ta fram rutiner hos leverantörer för att ge HuS, rasklubbarna och 
kommittéerna en gemensam vinning.

. Hålla i nationella sponsorkontakter.

. Etablerar kontakter med samtliga rasklubbar, kommittéer och projektgrupper i syfte  
att stödja och uppmuntra olika PR inriktade initiativ. 

. Ansvara för regelbundna PR kontakter med press/media angående SLK:s 
samtliga arbetsområden.

. Arbeta för att samtliga raser ges möjlighet till en egen almanacka.

. Publicera tidningen Lapphunden. 

. Produktionen av informationsmaterial

. Verka för att det policydokument SKK och SLK föreskriver ang att uttrycka sig på sociala 
medier följs av samtliga som arbetar inom MEK. 

Vad är rasklubbarna och vad är deras arbetsuppgifter?
Rasklubbarna är precis vad det låter som. Tre rasklubbar, en för Finsk Lapphund, Lapsk Vallund 
samt Svensk Lapphund. Styrelserna består av 4 – 5 ledamöter. Ledamöterna är föreslagna av HuS 
och godkänns av SKK. Är det något namn som SKK inte godkänner av en eller annan anledning så 
blir det som SKK säger. Rasklubbarna har stadgar att följa. Rasklubbarna har enligt stadgar rätt att 
tillsätta kommittéer/råd/grupper. Men tanken är att rasklubbarna skall vara dom som har 
rasansvaret för respektive ras. (Inte som någon trodde på mötet att rasklubbarna bildar AK under 
sig). Vill en rasklubb bilda ett AK så blir det en kommitté som endast förbereder och föreslår 
ärenden, kommittén kan aldrig fatta ett beslut). Rasansvaret är SKK → SLK → Rasklubbar. SKK eller 
SLK HuS kan när som helst ta tillbaka rasansvaret om det uppstår något problem eller felaktigheter 
i frågor som rör raserna. Vid varje årsstämma kan medlemmarna rösta, rasklubbarna skall ha en 
valberedning samt revisor och revisorssuppleant.

Rasklubbarnas arbetsuppgifter    
  .          Bevara friska och sunda raser.
• Hålla kontakt med uppfödare inom raserna.
• Stötta uppfödare och hanhundsägare avelsrelaterade frågor.
• Kontinuerligt uppdatera hemsidan och hunddatabasen.
• Raserna mentalbeskrivs genom BPH och MH.
• Arrangera rasmöten.
• Planera och förbereda inför kommande rassymposium.
• En tidig kontakt tas med blivande hundägare och uppfödare genom att

      informera om SLK.
• Utbilda avelsfunktionärer.
• Informera HuS om inrapporterade sjukdomar och diskutera eventuella åtgärder.
• Understödja kommittéerna för en bra utveckling.



• Ansvara för en årlig rapportering av avelsuppföljning så som sammanställning av olika 
resultat, så som kullstatistik, HD utfall, ögonlysningsresultat mm. Förhoppningen är 
att arbetet ska komma våra raser till del genom att sammanställas och presentera 
information om våra raser som kan användas av uppfödarna i sin avelsplanering.

• Verka för att det policydokument SKK och SLK föreskriver ang att uttrycka sin på 
sociala medier följs av samtliga som arbetar inom rasklubbarna.

Vad är en god policy?
SLK och SKK eftersträvar en god medlemskultur där förtal, förolämpningar eller mobbing av 
medlemmar eller andra inom SLK och SKK inte förekommer inte heller i sociala medier. Detta 
framgår tydligt sedan det infördes i SKKs grundregler. Grundregel 1:3 stadgar att det åligger varje 
medlem i SKK organisationen att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller  
motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer och att inte uttala sig nedsättande om enskild 
medlem.
Med detta menas att det är direkt olämpligt att skriva om SKK, SLK eller Rasklubbarna på olika 
privata ”trådar”på Facebook och övriga social medier. Det var någon på mötet som sa ”att man får 
skriva vad man vill på sin egen sida”. NEJ det får man inte, man får skriva ”nästan” vad man vill. Är 
man förtroendevald antingen man sitter i en styrelse eller i en kommitté så är man skyldig att hålla 
sig till grundregler och förhållningsorder som SKK tillämpar och beslutar. Skriver man på SLK:s 
forum så kan även ledamöter från HuS gå in och svara. HuS skriver aldrig eller svarar aldrig på 
privata ”trådar”. Mobbing, förtal och förföljelser är inte OK. Det är mycket enkelt att antingen 
skicka mail, skriva på forumet eller att ta personliga kontakter om man har synpunkter. Som 
styrelseledamot är man också en människa med känslor och flera i HuS har tagit illa vid sig vid 
flertalet gånger och detta har pågått i många år. Klubben blir vad vi gemensamt gör den till. Vill vi 
att det ska bli en bra klubb som vi kan vara stolta över då måste vi hjälpas åt stötta varandra och 
inte prata nedlåtande om varandra. Att ta reda på fakta innan man pratar är också en bra regler att 
sprida falska rykten ger problem i längden. Konstruktiv kritik är positivt och utvecklande. Många 
medlemmar väljer att skriva privat till styrelsen och det uttrycks också ett stort missnöje över ett 
fåtal ständigt återkommande namn som inte gör annat än kritiserar och pratar nedlåtande om SLK 
och SKK. Att sprida pessimism vinner ingen på i längden.  

SLK Riksstämma 2017
Enligt vad som framkom på mötet så diskuteras det ute i landet varför SLK detta året använder sig 
av Avkastningskontot. HuS har tillsammans med SKK lagt ner otaliga timmar i möten och 
diskussioner. SKK gav uppdraget till SLK HuS att föreslå och genomföra en omorganisation. Ett 
arbete som pågått drygt snart ett år. När HuS även fick uppgiften att anordna Riksstämman 2017 
då Södra distriktet blev vilande så diskuterade Hus var, hur och när den skulle anordnas. Första 
numret av tidningen Lapphunden informerades det att stämman skulle hållas den 27 maj, platsen 
var då inte klar. Så fort ort och plats var klar lades det ut på hemsidan. HuS tog in offerter från hela 
landet på platser och aktiviteter. Att anordna en utställning var det för kort tid till. Eftersom det har
och är mycket delade åsikter och ett flertal grupperingar inom klubben så föddes tanken på en 
teambuildinghelg. HuS tänker att det är minst lika viktigt att ”människan” dvs medlem någon gång 
får ligga i fokus. I och med att det nu bildas kommittéer och rasklubbar och hela SLK organisationen
startar upp och börjar om från början så vill HuS satsa lite extra på dom som vill arbeta i klubben. 
Under en längre tid har HuS letat, frågat och bett om förslag till ledamöter för dom nya posterna. 
Att utnyttja avkastningskontot för att kunna bjuda på lunch, fika och middag var ett sätt att visa 
uppskattning till dom som vill föra klubben framåt. Till dom som vill hjälpa till på ett konstruktivt 



sätt, istället för som det tydligen diskuteras om i vissa grupper att går ur klubben, vilket inte 
kommer att gagna klubben. Att kritisera är väldigt lätt men att erbjuda sig att hjälpa till är tydligen 
betydligt svårare. Klubben blir vad vi gemensamt gör den till. 

4. Mötet avslutas
Efter att flera mötesdeltagare lagt på avslutas mötet kl 22.30. Diskussionerna hade varit 
många och långa och några punkter hade inte alls hunnits med utan får flyttas fram till nästa 
möte. Men ovanstående punkter som nu är förtydligade var något som det diskuterades 
mest av.  

Vid pennan

Lena Wallin


