Protokoll fört vid styrelsemöte 1 2020-06-17 Svenska
lapphundklubben
Organisationsnummer: 816-000 5545
Närvarande: Anette Johansson, Mikaela Kalitta, Mats Larsson, Pernilla Magnusson,
Görel Idergard, Maria Risberg och Lotta Brännström
Ej närvarande: Jenny Andersson Mård
1§ 1

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

1§ 2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

1§ 3

Val av justerare
Maria Risberg valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

1§ 4

Föregående protokoll
 Protokoll för konstituerande mötet är digitalt signerat och
utskickat 2020-06-14 och läggs till handlingarna.

1§ 5

Beslutsuppföljning
a) Avbokning av domare till utställningarna i Piteå och Märsta.
Samtliga domare, ringsekreterare och platser är avbokade. Lisa
Molin hade möjlighet att döma i Västerås nästa år. Tapio Kakko var
tyvärr redan bokad.

1§ 5

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

1§ 6 Inkomna skrivelser
 Mail från SKK med, nya ägare i raser tillhörande SLK
 Mail från Svenska kroppsvallarna med sammanfattning över FCIs
prövningsordningar och förklaringar till förkortningar.
 Mail från SKK med info om klubbverksamheten under sommar och höst
2020.
 Mail från SKK med en andra remiss av utställningsregler inför
regelrevidering 2022.
Styrelsen beslutar att Pernilla skickar ut och var och en
kollar igenom hemma så tar vi upp detta på nästa möte.



Mail från SRLV med ansökan om bidrag.
Inkommen ansökan avser ekonomiskt bidrag till tre
spårträffar ansökan är på 3800 kr. (Bilaga 1)
Då den nytillträdda styrelsen, vid dagens möte, inte har
tillgång till tidigare fattade beslut rörande de medel från vilka
rasklubbarna kan söka bidrag kompliceras handläggningen
av SRLV's ansökan. Styrelsen anser dock att aktiviteten
gagnar medlemmarna och beslutar om ett bidrag på halva
summan, 1900 kr. Bidraget kommer betalas ut till SRLV efter
redovisning av genomförd aktivitet. Mötet uppdrog Anette att
informera SRLV om beslutet. Vidare beslutar styrelsen att
ett arbete med att ta fram riktlinjer kring de medel som finns
avsatta för rasklubbarna att söka bidrag ifrån behöver göras.
Styrelsen inväntar dock fullmäktigeprotokollet.

1§ 7 Utgående post
 Ingen
1§ 8 Ekonomisk rapport
Mats Larsson redogjorde för ekonomin.
1§ 9

Ordförandemöte
Förslag till ämnen att ta upp på detta möte diskuterades: Tidningen,
distriktspengarna och former för kommunikation. Datum bestäms
senare.

1§ 10 Rasklubbar
 Svensk lapphund – Pernilla Magnusson har meddelat att hon är
deras kontaktperson.
 Finsk lapphund – Maria Risberg har meddelat att hon är deras
kontaktperson. Styrelsen i rasklubben kom med en förfrågan att
se våra protokoll. Vi tittar på möjligheter att sända ut våra protokoll
till rasklubbarna.
 Lapsk vallhund – Lotta Brännström har meddelat att hon är
deras kontaktperson. Styrelsen i rasklubben kom med en
förfrågan varför den samiska flaggan finns på loggan. Vi
undersöker detta och återkommer i frågan.
1§ 11 Domarkonferens
Anette har kontakt med Svenska isländsk fårhundklubben och Scandic.
Fredrik Bruno finns behjälplig med att upprätta avtalet mellan SLK och
SIFK. Polarhundklubben har dagen efter och ett förslag är skickat om
vissa samkostnader då säkerligen flera av domarna kommer vara där
båda dagarna. Styrelsen beslutar att godkänna att vi står för ¾ av
kostnaden och Svenska isländsk fårhundklubb för ¼ av kostnaden.

1§ 12 PR/Media
Media – Mikaela Kalitta har fått koder så att hon kan ändra på
hemsidan.
1§ 13 Ansvarig utgivare
Styrelsen utsåg Mikaela Kalitta som ansvarig utgivare.
1§ 14 Hemsidan
a) Webbhotell
Eventuellt byte av webhotell diskuterades, styrelsen
beslutade att avvakta tillsvidare. Mikaela Kalitta undersöker
om det går att få till fler mailadresser.
b) Hantering av mail
Styrelsen beslutade att Pernilla Magnusson hanterar
mailen, städar upp och skickar vidare tills fler mailadresser
finns och kommit igång.
1§ 15 Sociala medier
Styrelsen utsåg att Mikaela Kalitta samt Pernilla Magnusson har
huvudansvaret för facebooksidan. Det togs upp att när vi svarar på
frågor att vi även skriver under med namn så den som frågar vet vem
den har skrivit med.
1§ 16 Utställningar
a) Sundsvall oktober 2020
Styrelsen beslutade att ställa in utställningen i Sundsvall i
oktober på grund av Covid-19.
b) Utställningar 2021
2021-05-01 Skara
2021-06-19 Vännäs
2021-07-18 Västerås
2021-10-09 Sundsvall
1§ 17 Övriga frågor
a) Utställningsgrupper
Styrelsen beslutade att behålla existerande
utställningsgrupp och att utse Anette Johansson som
sammankallande.
b) Uppdatering av dokument
Ordförande Anette Johansson skickar ut det tidigare material
som hon fått hittills så att alla kan läsa in sig. När Anette
Johansson har fått allt material uppdaterar hon övriga i
styrelsen.

1§ 18 Nästa möte
23:e juli 19:00
1§ 19 Mötets avslutande
Anette Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Digitalt signerat i Kivra

Vid protokollet
Pernilla Magnusson
Justeras
Anette Johansson

Maria Risberg

