Protokoll fört vid styrelsemöte 3 2020-09-17 Svenska
lapphundklubben
Organisationsnummer: 816-000 5545
Närvarande: Anette Johansson, Mikaela Kalitta, Mats Larsson, Pernilla Magnusson,
Görel Idergard, Maria Risberg, Lotta Brännström
Meddelat förhinder: Jenny Andersson-Mård
§ 1:3

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

§ 2:3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 3:3

Val av justerare
Mats Larsson valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4:3

Föregående protokoll
 Protokoll för styrelsemöte 2 är digitalt signerat, blev utskickat
2020-08-31 och kan därmed läggas till handlingarna.

§ 5:3

Beslutsuppföljning
 Skicka fullmäktigehandlingar till medlem.
Handlingarna är utskickade.
 Upphävande av beslut av aktivitetsfonden.
Styrelsen beslutade att dela ut pengarna enligt kassörens
förslag.
 Lägga ut protokoll på hemsidan efter justering.
Protokollen är utlagda.
 Anette Johansson och Mikaela Kalitta uppdatera hemsidan.
Hemsidan är uppdaterad med priser för medlemskap,
presentationer av styrelsen samt utställningar 2021.
 Presentationer av styrelsen.
De flesta är inskickade samt upplagda på hemsidan.
 Uppföljning från fullmäktigehandlingar.
Är gjort, mer information finns under § 9 Ordförandemöte.
 Läsa igenom regler för exteriördomarkonferens.
Anette Johansson skickar ut länk till alla.

§ 6:3

Bordlagda ärenden
a) Ansökan om utökat rasregister från domare.
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 Styrelsen har inväntat yttrande från rasklubbarna. Alla
rasklubbar ställer sig positiva och styrelsen beslutade att
godkänna ansökan om utökat rasregister för klubbens tre
raser.
§ 7:3

Inkomna skrivelser


Mail från SKK med rutiner för röntgen av leder.



Mail från SKK med information om att hundmässan ställs in.



Mail från SRFL med protokoll för senaste styrelsemötet.



Mail från SRSL med protokoll för senaste styrelsemötet.



Mail från SKK med fråga om specialklubbskonferens online.



Mail från SKK med information om hundens vecka.



Mail från SKK med medlemslistor för både juli och augusti.



Mail från SKK med medlemsstatistik för både juli och augusti.



Mail från SKK med nya medlemmar för både juli och augusti.



Mail från SKK med information om ändrad sista ansökningsdag
för tävlingar och prov.



Mail från SKK med information om Stripe och onlinebetalning i
SBK.



Mail från SKK med effekterna av coronapandemin.



Mail från medlem med fråga om medlemsgalleriet kommer flyttas
över till nya hemsidan.
 Styrelsen anser att det ej finns möjlighet för
medlemsgalleriet på nya hemsidan utan hänvisar istället
till The breed archive.



Mail från norsk lapphundsägare med fråga om offentlig
registrering av PRA-PRCD resultat.
 Styrelsen hittar den efterfrågade informationen på SKKs
hemsida. I Sverige finns möjlighet att testa sin hund utan
att resultatet publiceras offentligt. Uppmuntrar
rasklubbarna att hjälpa de ägare som behöver hjälp hur
man får resultatet offentligt.
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§ 8:3

Ekonomisk rapport
Mats Larsson redogjorde för ekonomin.

§ 9:3

Inköp av officepaket

•
•

Månadsabonnemang 64,99 kr/månad eller 649 kr/år.
Engångsköp 1399 kr.

Styrelsen beslutade att köpa in officepaketet för ett år och 649 kr.
§ 10:3 Ordförandemöte



Uppgifter från fullmäktigemötet

◦ Återkoppling med förslag till beslut på områdesgrupper från
ordförandemötet.

▪ Förslag från ordförandemötet att införa sex st lokalområden
med lokalombud som kan bistå vid aktiviteter och
utställningar. Finns förslag på namn till lokalombud men ej
helt klara. Styrelsen beslutade att påbörja arbetet att införa
lokalområden och så fort lokalombuden är klara söka efter
folk som vill hjälpa till i sina områden. Lokalområdena följer
samma gränser som de gamla distrikten.

◦ Återkoppling från ordförandemötet gällande regler för
deltagande i prestationsklass.

▪ Förslag från ordförandemötet att tillsätta en kommitté med
representant från respektive ras som kan jobba fram ett
förslag på regler för deltagande i prestationsklass. Förslag
på namn fanns. Styrelsen beslutade att tillsätta en
kommitté och att när namnen är klara ge en person i
styrelsen uppdraget att starta upp kommittén.

◦ Förfrågan från SRSL angående ansökan att ha en rasspecial
för svensk lapphund på Torne gård 2021.

▪ SRSL vill anordna en utställning för svensk lapphund på
Torne gård 2021. Enligt SKKs regler måste ansökan om
utställning gå via specialklubben. Styrelsen beslutade att
vi kan stå bakom en ansökan men att SRSL får ha hand
om hela arrangemanget inklusive ekonomin. Anette
Johansson kontaktar SRSL och upptecknar avtal om detta.
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◦ Rassymposium 2021.
▪ Styrelsen diskuterade olika alternativ och beslutade att
bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
§ 11:3 Rasklubbar
 Svensk lapphund – Ansökan utställning Torne gård 2021.
 Finsk lapphund – Inget att rapportera.
 Lapsk vallhund – Efterlyser kritiklappar från de senaste åren.
Anette Johansson har några och vi försöker ta reda på var resten
har kommit.
§ 12:3 Domarkonferens

•

Raskompendier – Rasklubbarna ligger i lite olika faser med
raskompendierna. Vi kollar med SKK när de senast måste vara
klara.

•

Återkoppling från domarkonferensmötet.

◦ Avtalet mellan SLK, SIFK och SPHK är underskrivet och klart.
◦ Domarlistor för alla raser är gjord och inbjudan är skickad.
◦ Ändring av rumsbokning på Scandic kan göras fram till 60
dagar innan konferensen.

◦ Förslag på personer att föredra de olika raserna diskuterades.
§ 13:3

Lapphunden
SLK, hus har vid ordförandemötet ställt frågan till rasklubbarna. om att
ge ut den gemensamma tidningen lapphunden igen. SRSLs redaktör
har sagt ja till att göra tidningen lapphunden för 3000 kr/nummer. Finns
möjlighet att få ut ett julnummer som i så fall har manusstopp 1
november.
Styrelsen beslutade att vi vill ge ut en gemensam tidning för alla tre
raser och att vi vill ge ut första numret till jul. Ansvarig utgivare för
lapphunden blir Anette Johansson.
Styrelsen beslutade även att Hus står för kostnaden av tryck och
utskick av tidningen.
Redaktörens kostnad diskuterades, bland annat om rasklubbarna ska
vara med att betala något till tidningen. Styrelsen beslutade att Hus
betalar denna kostnad i år så får vi diskutera vidare inför
nästkommande nummer.
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När tidningen försvann sänktes medlemsavgifterna till SLK och om
tidningen ska fortsätta ges ut måste kostnaderna åter höjas i framtiden.
§ 14:3 PR/Media
Inget att rapportera.
§ 15:3 Ansvarig utgivare
Mikaela Kalitta tar kontakt för att få ordning på ansvarig utgivare.
§ 16:3 Hemsidan
Anette Johansson och Mikaela Kalitta har uppdaterat hemsidan med
priser för medlemskap, presentationer av styrelsen samt lagt ut
justerade protokoll. Binero måste kontaktas innan en större
uppdatering så vi är säkra på att ingenting försvinner.
Förslag på att ta bort den samiska flaggan som tillkommit på loggan
och istället använda dessa färger på ett annat sätt.
Styrelsen beslutade att göra enligt förslaget.

•

Det har inkommit fakturor på domäner för de olika rasklubbarna
som vi är osäkra på om rasklubbarna ens använder då alla har
egna hemsidor. Styrelsen beslutade att betala dessa fakturor
nu för att inte riskera att något försvinner från rasklubbarna och
till nästa gång kollat upp om dessa används eller ej.

§ 17:3 Sociala medier
Inget att rapportera.
§ 18:3 Utställningar
a) Utställningar 2021
 2021-05-01 Skara
Domare ej klar, Anette Johansson tar kontakt och
bokar domare. Skara brukshundsklubb är bokad.
 2021-06-19 Vännäs
Leta vidare på plats, Görel Idergard tar kontakt och
bokar domare.
 2021-07-18 Västerås
Lisa Molin är bokad som domare, leta vidare på plats.
 2021-10-09 Sundsvall
Mats Johansson är bokad, plats är på gång.
Sponsoravtalet inväntar vi besked.
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b) Utställningar 2022
 2022-05-28 Norrtälje
 2022-06-19 Vännäs
 2022-09-10 Eslöv
 2022-10-15 Sundsvall
c) Ansökning utställningar 2023
Ska vara inne till SKK senast 31 oktober.
§ 19:3 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 20:3 Nästa möte
22 oktober kl 19:00
§ 21:3 Mötets avslutande
Anette Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

Pernilla Magnusson
Justeras

Anette Johansson
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Anette Johansson

Mats Larsson
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