Protokoll Styrelsemöte för Svenska Lapphundklubben 2018-04-10
Plats:

Telefonmöte

Dag:
Klockan:

Tisdag 2018-04-10
19.00 - 21.45

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

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

Ordförande

Adjungerad protokollförare

Valberedningen; Malin Widlund (sammankallande), Britt Lundberg, Mimmi Lange
Olle Bernhardt

Revisor

Föredragningslista
§ 18 - 47

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

§ 18 – 48

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

§ 18 – 49

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 18 – 50

Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 18 - 51

Inkomna skrivelser och mail 2018-03-19 - 2018-04-07

•

Information om Handbok för utställningsansvariga från SKK.
Information från SKK gällande nya ägare i raser tillhörande SLK.
Information från SKK på ny tillfällig kontaktperson på SKK.
Information från SRFLs ordförande Johanna Levin att hon 2018-03-22 avgår med
omedelbar verkan.
Styrelseledamot Mikael Köpman meddelar att han avsäger sig sina uppdrag i HuS
Medlem vill ha protokoll från november 2017 och framåt sänt till sig.
Information från SKK gällande enkät om GDPR samt påminnelse.
SKK meddelar att vi fått en ny domare på Svensk lapphund och Finsk lapphund; Mikael
Nilsson
Protokoll från SRSL.
Information från SKKs mentalpool.
Inbjudan från SKK till en kurs i föreningsteknik i Skellefteå
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Information från medlem som påtalar att SLKs utställningar bör läggas upp på
hemsidan.
Meddelande från medlem om inaktuella uppgifter på gamla hemsidan.
Fråga från medlem om SLKs stundande utställningar.
Inbjudan till webb seminarium gällande GDPR från SKK.
Beslut fattat av Föreningskommitténs verkställande utskott gällande ny ordförande i
SRFL.
Information från SKK om nya standarder på webben.
Information om medlemsstatistik, medlemslista och U-märkta klubb och Iseres från
SKK.
Frågor till HuS från den nya styrelsen i SRSL.
Mailkonversationer från tidigare distrikt gällande avslut.
Uppmaning från valberedningen i SLK gällande avsaknad av protokoll.
Fråga från Västernorrlands Kennelklubb gällande utställningen i Sundsvall i oktober.
Protokoll nr 1 för 2018 från Centralstyrelsen på SKK.
Motioner från SRFL till fullmäktige.

Utgående skrivelser och mail 2018-03-19 - 2018-04-07
Svar till medlem om återsända gamla fina SLK-priser.
Några medlemsfrågor angående raklubbstillhörighet etc.
Information till SRLV gällande nya ägare för Lapsk Vallhund hos SKK.
Information till SRFL gällande nya ägare för Finsk Lapphund hos SKK.
Svar till Västernorrlands Kennelklubb gällande Sundsvallsutställningen.
Listan gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 18 -52

Rapporter
Ordförande:
Inget
Au:

Förslag: skicka en ny skrivelse till Östra angående nedläggningen av distriktet,
innehållande en ny deadline.
Beslut: ta ärendet direkt till Fk på Skk, för en omedelbar disciplinåtgärd.
Sekreterare:
Inget
Kassör/Ekonomi:
Inget
Uk:
Alvestagruppen har haft möte. Beslut tas att MN ska skriva ett mail till
rasklubbarna om deras ansvar för de utställningar som ska genomföras 2018.
Tak:
Inget
Fullmäktige 2018:
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Varje rasklubb har tre delegater; antalet är baserat på antalet medlemmar 2018-01-01.
Tre motioner har inkommit från Srfl. Beslut: Motion 1 bifalles.
Datum, tid och plats för Fullmäktige: 2018-05-27 kl 13 på Musikhögskolan i Örebro.
Valberedningen:
Presenterar en lista på kandidater till HuS.
Webb, PR:
Srsl har bytt hemsida. HuS erbjuder Srsl webbsida.
SRFL:
Ny kontaktperson har utsetts: Monica Karlsson, som är ordförande i Srfl.
Styrelsen undrar när gamla hemsidan för Slk stängs ned.
Styrelsen har bildat ett nytt Ak.
SRSL:
Skk:s utbildningskommitté har tagit fram domarutbildningsmaterial. Första rasklubb som
får tillgång till detta är Srsl.
Bilder som läggs ut på Srsl:s hemsida innehåller kennelnamn och uppfattas som
kennelreklam av somliga.
SRLV:
Konstituerande möte i förra veckan.
Ny kontaktperson bör utses efter Fullmäktige.
§ 18 –53

Övriga frågor:
Nej

§ 18 –54

Nästa möte:
Nästa möte äger rum den 2018-04-15 kl 19.00.

§ 18 – 55

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

Vid protokollet dag som ovan
Ordförande

_____________________________________
Kjell A Andersson
Justerare

_____________________________________
Lena Wallin
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