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Föredragningslista 
           
§ 17 – 93  Ordföranden hälsar välkommen 
   Ordförande KA hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 17 - 94 Utse justerare     
   Styrelsen beslöt att: 
   - SL justerar dagens protokoll .   
 
§ 17 - 95  Godkännande av föredragningslista   
   Styrelsen beslöt att: 
   - Godkänna dagordningen.     
 
§ 17 - 96 Föregående protokoll   
  Styrelsen beslöt att: 
  - Lägga föregående dagordning till handlingarna. 
  - AP listan uppdateras så snart som möjligt. 
 
§ 17 - 97 Ekonomi 
   MoK redovisar ekonomin, in och utgående till och med dags datum. 
   Styrelsen beslöt att:  
   - Godkänna rapporten. 
   -  Kontakta distrikten ang deras ekonomiska slutrapporter och överlåtande av 
      distriktens pengar till SLK:s konton. 
   
            
   
§ 17 – 98 Rapporter 



   Ordförande KA rapporterar från mötet med SKK FK 2017-11-30 
 
   SRLV ansöker om att få tillhöra specialklubben SLK. SRLV hade under   
   interimsstyrelsens tid planerat att bilda egen klubb då det inte var klart 
   om SLK skulle bli kvar som specialklubb efter den extra riksstämman i Mora. 
   Styrelsen beslöt att:    
   - SRLV är en av specialklubbens rasklubbar. 
 
   SRLV ansöker om att genomföra inmönstring på sin ras. 
   Styrelsen beslöt att: 
   - Ställa sig positiva till inmönstringsprojektet. SRLV får fortsätta kontakten med SKK 
     AK i den aktuella fråga samt redovisa till HuS kontinuerligt. 
 
   Inkommit begäran om yttrande från SKK angående preparandkursanmälan. 
   Styrelsen beslöt att:     
   - HuS kommer att besvara det begärda yttrandet. 
    
   SKK FK önskar att både specialklubben och rasklubbarna ska ha gemensam dag och 
   plats för genomförande av årsstämmor. 
   Styrelsen beslöt att: 
   - KA får ta upp frågan med SKK FK då det strider mot både rasklubbarnas och  
     specialklubbens stadgar. 
 
   Ang Föreningskursen i Örebro för både HuS och rasklubbarna skulle KA äska pengar, 
   då det var utlovats av SKK med ersättning för samtliga. 
   SKK säger nej till äskandet. SKK betalar för KA s resa och övernattning samt till  
   Fredrik Bruno SKK FK  som kursledare. 
   Styrelsen beslöt att: 
   - Godkänna rapporten 
       
   KA föreslår SKK FK att  på kommande årsmöten gällande både HuS och rasklubbar
   fryser/låser sina styrelser även under 2018. Grundat på att KA anser att både  
   klubbarn och HuS behöver mer tid för att bli stabila och jobba ihop sig. 
   SKK står fast vid att det är endast ordförandena som sitter på två år, övriga väljs 
   enligt respektives stadgar. 
   Styrelsen beslöt att: 
   - Godkänna rapporten 
 
   KA tog upp frågan om rasansvaret under mötet med SKK FK. Rasansvaret för  
   samtliga raser är det SKK samt specialklubbens ordförande som har dvs KA.  
   Rasansvaret ges till klubbarna när det klart att kubbarna är stabila samt att SKK FK 
   samtycker. Ansökan om rasansvaret går till SLK som sedan tar frågan vidare till SKK 
   FK. 
   Styrelsen beslöt att: 
   - Godkänna rapporten 
 
 
 
 



    
   Medlemsavgifter/medlemsfrågor. 
   Som medlem är man i första hand  med i specialklubben, vidare får medlem välja 
   vilken rasklubb man vill vara med i. Det går bara att vara med i en rasklubb. En  
   fråga som måste diskuteras eftersom SKK och SLK tidigare sagt att det går bra att 
   vara med i flera rasklubbar.    
   Styrelsen beslöt att: 
   - 1:a V ordförande MK kontaktar medlemsavdelningen Helena Nyberg, som även är 
                   adjungerad i SKK FK på SKK och skickar in våra medlemsregister som skall samköras 
     mot SKK ägarregister och delar upp medlemsregistret efter vilken ras man äger.  
   - Punkten är omedelbart justerat. 
 
   SKK FK har svarat på en fråga från SRSL ang strukturering av rasklubben. SKK  
   kommer att utse en person som ska vara behjälplig för samtliga rasklubbar. KA ska 
   träffa personen i frågan 2017-12-28 för diskussion. 
   Styrelsen beslöt att: 
   - Godkänna informationen. 
 
   SLK:s klubbtidning är nedlagd för tillfället och kommer att ersättas med   
   medlemsinfo, som läggs ut på hemsidan och i informationsblad till dom som inte har 
   tillgång till internet. SKK anser förslaget som bra. Rasklubbarna kommer att  
   erbjudas deltagande i infobladet. 
   Styrelsen beslöt att: 
   - Godkänna informationen. 
  
    KA redovisar för SKK FK SLK:s ekonomiska situation. SKK FK anser att vi har mycket 
   pengar och testamente som SLK har i aktieposter ska granskas av Fredrik Bruno och 
   Juridiska avdelningen på SKK. 
   Styrelsen beslöt att: 
   - Diskutera denna frågan vidare och att KA har kontakt med Fredrik Bruno samt 
     SLK:s revisorer. Viktigt är att testamentet följs och kommer till 
     gagn för samtliga medlemmar.   
    
    CS mailen skall tittas över. Som det är i dag ligger det många mail till olika ledamöter 
   blandat i HuS mail. Förslaget som KA tog med sig från SKK FK är att samtliga  
   ledamöter har egna  mailadresser kopplade till ledamöternas IP-adresser ex  
   ordförande@slk.com. 
   Styrelsen beslöt att:   
   - Arbeta vidare med frågan. 
 
   KA informerar styrelsen om att Ove Johansson blir SKK FK :s nya ordförande då 
   Thomas Uneholt har valts till V Ordförande för SKK. OJ tillträder 2018-01-01. 
   Styrelsen beslöt att: 
   -  Godkänna rapporten. 
 
     
 
 
 



§ 17 – 99  Säkerheten med konferens nummer 
    LW tar upp frågan om säkerheten med konferensnumren vi använder vid möten. 
    Det har framkommit att personer har ”tagit ”telefonnummer och använt dom utan 
    att tillfråga ”ägaren”. Problemet med att vi ofta också åker ur möten och måste 
    ringa upp igen är även i sig ett stort problem. 
    Styrelsen beslöt att: 
    - LW tar på sig uppgiften att hitta andra alternativ, ex Globafy som är Danskt ägt. 
 
§ 17 – 100 Rasklubbarna    Kontaktpersoner informerar 
    Namnförslag till nya ledamöter i rasklubbarna diskuteras, då några ledamöter 
    meddelat att de ej kommer att sitta på omval. 
    Styrelsen beslöt att: 
    - Avvakta med frågan till respektive rasklubbs valberedning kommer med förslag. 
 
    Styrelsen diskuterar möjligheten att tillsätta en redaktionsgrupp. Ex en ledamot 
    från HuS samt en från varje rasklubb, som ”delvis” kan ersätta tidningen   
    Lapphunden. 
    Styrelsen beslöt att: 
    - Diskutera förslaget och fundera till nästkommande möte. 
    - Ta upp frågan med rasklubbarna. 
    
    Rapport om att SRLV fortsätter med rullande medlemskap. Från nyåret erbjuds 
    valpköparna ett gratis medlemskap. 
    Styrelsen beslöt att: 
    - Godkänna rapporten. 
 
§ 17 - 101 Kommittéerna 
    MN meddelar att det har blivit några avhopp i TaK pga tidsbrist. 
    MK har inget att rapportera från UK mer än där behövs fler ledamöter.  
    Webb arbetar med att få igång den nya hemsidan.        
    Styrelsen beslöt att: 
    - Godkänna rapporterna och även fortsätta söka ledamöter till de olika 
      kommittéerna  
 
§ 17 - 102 Bordlagda frågor   
   - Gratis medlemsår för valpköpare en fråga som HuS och rasklubbarna arbetar  
     vidare med. 
   - Tasspengar skall AL och HK komma med ett förslag om till nästa möte. 
             
§ 17 – 103  Övriga frågor 
  Inga övriga frågor då många frågor togs upp under § 17 -98 ordföranderapporten. 
 
 
§ 17 - 104 Nästa möte blir i slutet av Januari -18 
 
§ 17 - 105 Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse och önskar God Jul. 
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