Protokoll Styrelsemöte för Svenska Lapphundklubben 2018-03-20
Plats:

Telefonmöte, telefonnummer

Dag:
Klockan:

Onsdag 2018-03-20
19.00 - 21.35

Närvarande:
Kjell A Andersson
Hans Bahlstedt
Håkan Klar
Lena Wallin
Monika Karlsson
Maria Nilsson
Anneli Lindh
Sanna Larsson
Mimmi Lange

(KA)
(HB)
(HK)
(LW)
(MoK)
(MN)
(AL)
(SL)
(ML)

Ordförande

Adjungerad protokollförare

Anmält förhinder:
Mikael Köpman, har avgått via mail 2018-03-20
Föredragningslista
§ 18 - 37

Mötets öppnande
Ordförande KA hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 18 - 38

Utse justerare till protokollet
MoK valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 18 - 39

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 18 - 40

Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna. Det
påpekades att inga namn bör skrivas ut i den version som läggs ut på
hemsidan.

§ 18 - 41

Inkomna skrivelser
-Ansökan om bidrag från utvecklingsfonden för inmönstringsprojekt
lapsk vallhund.
-Fråga gällande avsaknad av protokoll från medlem.
-Information från SKK gällande nya ägare i raser tillhörande SLK.
-Information från Länsstyrelsen i Dalarna och Västerbottens gällande
en kennel i SLK.
-Redovisning från SKK avseende betalningar 2018-02-01-2018-0228.
-Information från SRSL gällande årsmöteshandlingar som finns att
läsa på deras hemsida.
-Meddelande från medlem gällande situationen i en av våra
rasklubbar.
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-Fråga från medlem om gamla fina SLK priser vill "återanvändas".
-Information från Orsa utställningen gällande bland annat kostnader.
-Bokslut och revisionsberättelse från Mellansvenska Distriktet.
-Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 2018-02-23
-Uppdaterad medlemslista från SKK.
-Protokollsutdrag från Föreningskommittén.
Utgående skrivelser och mail
-Information från SKK gällande nya ägare för Lapsk Vallhund.
-Information från SKK gällande nya ägare för Svensk Lapphund.
-Information från SKK gällande nya ägare för Finsk Lapphund.
-Ansökan om bidrag från utvecklingsfonden för inmönstringsprojekt
lapsk vallhund till SRLV.
Listan gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 18 -42

Rapporter
Ordförande:
Istället för den kraftigt försenade tilltänkta tidningen Lapphunden Light
(ansvarig var MK), som istället kommer att utges efter Fullmäktige, kommer
ett informationsbrev gällande de nya rasklubbstyrelserna, medlemshantering
samt info om Fullmäktige komma ut och läggas ut på hemsidan.
AU
Inget att rapportera
Sekreterare:
L W har ej avgått som sekreterare utan endast som protokollförare. Detta gör
ML till adjungerad protokollförare.
Kassör/Ekonomi:
Gunilla Lindberg, adjungerad kassör i Södra Distriktet har dragit ut
transaktionsrapporter och fört över 29 900 kr som fanns på kontot till Slk:s
konto. Det betyder att av distrikten så är det endast Östra kvar att redovisa
och överföra pengar, vilket inte gjorts trots en deadline 2017-12-31.
Ärendet är överlämnat till Fredrik Bruno på Skk och är således ett fall för
Skk:s disciplinnämnd. Kommer pengarna inte in på Slk:s konto så kan
styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet.
UK:
Orsautställningen gick bra trots endast en ringsekreterare, eftersom
UK:s medlemmar jobbade hårt på att täcka upp för detta. Nöjda deltagare.
TaK:
Jobbar på och kommer att publicera på hemsidan när det är klart. TaK
kommer att publicera uppdaterade regler för "Årets tävlingshundar".
Webb, PR:
Då MK avgått och försvinner från denna kommitté, talar HK med Ida
Törneberg angående detta. Ingen mailfunktion för närvarande.
Fullmäktige 2018:
Beslut fattades att Fullmäktige 2018 går av stapeln i Örebro 2018-05-27, en
söndag. HB ska undersöka de praktiska förutsättningarna och komma med
förslag på tid.
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Årsmöten Rasklubbar
Srfl. 14 st mötesdeltagare. Mötet uppfattades av närvarande personer som
lugnt och konstruktivt. Valberedningens förslag till styrelseledamöter gick
igenom.
Srlv. 8 st deltagare. 4-4 i omröstningar gällande valberedningens förslag,
många ifrågasättanden och även irrelevanta diskussionsämnen.
Valberedningens förslag till ledamöter gick inte igenom.
Srsl. 18 st deltagare. Valberedningens förslag till ledamöter gick inte igenom.
En motion bifölls angående att hundar med höftledsfel ska kunna användas i
aveln.
§ 18 –43

Övriga frågor:
-AP-listan
-Tasspengar
-Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse; vem färdigställer dessa
nu när MK har avgått? KA ringer MK angående detta.

§ 18 –44

Nästa möte
-Nästa möte äger rum den 2018-04-10 klockan 19.00.

§ 18 – 46

Mötets avslutande
Ordförande K A tackade mötesdeltagarna för visat intresse och
förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet dag som ovan
Ordförande

_____________________________________
Kjell A Andersson
Justerare

_____________________________________
Monica Karlsson
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