Protokoll fört vid styrelsemöte 2 2020-07-23 Svenska
lapphundklubben
Organisationsnummer: 816-000 5545
Närvarande: Anette Johansson, Mikaela Kalitta, Mats Larsson, Pernilla Magnusson,
Görel Idergard, Maria Risberg, Lotta Brännström och Jenny Andersson Mård
§ 1:2

Mötets öppnande
. Ordförande Anette Johansson hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.

§ 2:2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 3:2

Val av justerare
Jenny Andersson Mård valdes till att jämte ordförande justera
protokollet.

§ 4:2

Föregående protokoll
 Protokoll för styrelsemöte 1 är digitalt signerat, blev utskickat
2020-07-04 och kan därmed läggas till handlingarna.

§ 5:2

Beslutsuppföljning
Inga

§ 6:2

Bordlagda ärenden
a) Regelrevidering utställningsregler
 Styrelsen har tagit del av remissen från SKK och bedömt att
vi ej vill tillägga någonting.

§ 7:2

Inkomna skrivelser


Mail från SKK med beslut från disciplinnämnden.



Mail från SKK med CS protokoll nr 5-2020.



Mail från medlem angående fullmäktigemötet.
 Styrelsen beslutade att Pernilla Magnusson (sekreterare)
skickar ut efterfrågade dokument.



Mail från SKK med nya ägare i raser tillhörande SLK.



Mail från domare om att utöka sitt rasregister med samtliga raser
inom SLK.
 Styrelsen inväntar yttranden från rasklubbarna
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§ 8:2



Mail från SRSL med protokoll.



Mail från SKK angående remissomgång 2 regelrevidering
Nosework.



Mail från SKK med information om Icke hänvisning (ej våra
raser)



Mail från AK finsk, med information om felaktig inavelsgrad.



Mail från SKK med uppdaterad information om Covid-19.
 Fortsatta restriktioner på 50st deltagare avseende
aktiviteter. Dock meddelar SKK att det är okej att dela upp
deltagarna under dagen att t ex ha 50 st på förmiddagen
och ytterligare 50st på eftermiddagen.

Ekonomisk rapport
Mats Larsson redogjorde för ekonomin.
Styrelsen beslutade att upphäva styrelsebeslut fattat den 28 januari
2018 punkt 18-05 angående upprättande av aktivitetsfond. Istället
kommer pengarna totalt 76 256 kr att fördelas enligt följande:



35 000 kr avsätts till domarkonferensen som planeras till 2022.
41 000 kr utdelas till rasklubbarna i förhållande till antal
medlemmar enligt medlemslista 1 september 2020. Styrelsen vill
även uppmuntra rasklubbarna till att samarbeta och anordna
aktiviteter tillsammans.

§ 9:2 Ordförandemöte
Anette har kontaktat rasklubbarna för att få till ett möte.
§ 10:2 Rasklubbar
 Svensk lapphund – Inget att rapportera.
 Finsk lapphund – Ingenting att rapportera.
 Lapsk vallhund – 2 spårträffar har genomförts under 2020. En
tredje var planerad som relaterat till Covid-19 ställdes in.
§ 11:2 Domarkonferens
Det arbetas med att få avtalet med Scandic påskrivet av samtliga tre
deltagande rasklubbar. Två rasklubbar har hittills skrivit under avtalet.
Styrelsens ordförande Anette Johansson, har reserverat bokningen på
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Scandic, för att förhindra att någon annan bokar. Arbetsmöte för
konferensen ska genomföras 3 Augusti. På samtliga raser har
domarlistor tagits fram. Kostnader kommer att delas mellan
gemensamma domare. Uppdraget som styrelsen får, är att läsa igenom
dokumentet med regler för hur en konferens för exteriördomare
arrangeras. Anette återkommer med mer information efter mötet.
§ 12:2 PR/Media
Inget att rapportera.
§ 13:2 Ansvarig utgivare
Styrelsen beslutade att protokoll läggs ut på hemsidan efter
justering.
§ 14:2 Hemsidan
Hemsidan är uppdaterad med nya styrelsen.
Ansvariga för hemsidan kommer se till att uppdateringar görs under
nyheter. Anette Johansson och Mikaela Kalitta tar en dag och sätter
sig med utformning av hemsidan.
§ 15:2 Sociala medier
Styrelsen beslutade att varje medlem i styrelsen ska skriva en
presentationstext av sig själv. Dessa kommer att publiceras på
facebook och hemsidan emellanåt av Mikaela Kalitta.
§ 16:2 Utställningar
a) Utställningar 2021
 2021-05-01 Skara
 2021-06-19 Vännäs
 2021-07-18 Västerås
 2021-10-09 Sundsvall
b) Utställningar 2022
 2022-05-28 Norrtälje
 2022-06-19 Vännäs
 2022-09-10 Eslöv
 2022-10-15 Sundsvall
§ 17:2 Övriga frågor
a) Uppdrag från fullmäktigemötet



Styrelsen ska arbeta med att områdesgrupper införs.
Områdesgrupperna ska hjälpa till med utställningar och andra
aktiviteter. Styrelsen har även i uppdrag att skriva en
arbetsbeskrivning för dessa grupper. Det är viktigt att få alla att
känna sig sedda och få uppmärksamhet och tacksamhet för sitt
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arbete. Idag finns en kommitté med personer från alla tre raser
och utspridda över landet.

 Styrelsen beslutar att lyfta frågan på ordförandemötet



som en första åtgärd för att komma igång ordentligt.
Prestationsklass – att hitta rätt nivå på kraven för att få delta i
prestationsklass.

 Styrelsen beslutar att lyfta frågan på ordförandemötet.
Uppkom även fråga om att ta fram ett dokument med information
om prestationsklass som man kan ge till domarna. Detta då
domarna ofta inte har en aning om vad det är de ska bedöma
eller varför klassen finns.

§ 18:2 Nästa möte
10 september kl 19:00
§ 19:2 Mötets avslutande
Anette Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

Pernilla Magnusson
Justeras

Anette Johansson (Aug 28, 2020 00:28 GMT+2)

Anette Johansson

Jenny Andersson-Mård (Aug 30, 2020 22:45 GMT+2)

Jenny Andersson Mård
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