Protokoll fört vid styrelsemöte 4 2020-10-22 Svenska
lapphundklubben
Organisationsnummer: 816-000 5545
Närvarande: Anette Johansson, Mats Larsson, Pernilla Magnusson, Görel Idergard,
Lotta Brännström från §6.
Meddelat förhinder: Jenny Andersson-Mård, Mikaela Kalitta, Maria Risberg
§ 1:4

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

§ 2:4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 3:4

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

§ 4:4

Föregående protokoll
• Protokoll för styrelsemöte 3 är digitalt signerat, blev utskickat
2020-09-23 och kan därmed läggas till handlingarna.

§ 5:5

Beslutsuppföljning
• Godkänna ansökan av utökat rasregister från exteriördomare.
ansökan är godkänd och skickad till både SKK samt
domaren.
• Inköp av officepaket.
Officepaket är inköpt för 1 år.
• Namn till lokalombud.
Alla lokalombud är ej klara. Styrelsen beslutar att
annonsera i lapphunden efter folk som kan hjälpa till för
samtliga lokalområden.
• Kommitté till prestationsklass
Styrelsen beslutar bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
• Ansökan utställning för svensk lapphund på Torne gård.
Görel tar kontakt med SRSL och ordnar med ansökan.

§ 6:4

Bordlagda ärenden
•

Rassymposium 2021.
➢ Styrelsen diskuterade möjligheterna om vad som kan
anordnas. Då rassymposium känns stort diskuterades om
man skulle kunna anordna en lapphundshelg med olika
aktiviteter för alla. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan
till nästa möte.
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§ 7:4

Inkomna skrivelser
•

Mail från SKK med information om avliden finsk exteriördomare.

•

Mail från kroppsvallarna med nyhetsbrev

•

Mail från SKK med information om exteriörbedömningar.

•

Mail från SRFL med protokoll.

•

Mail från SKK med information om problem med SBK tävling om
man ej har uppdaterad webbläsare.

•

Mail från SKK med inbjudan till föreningskunskap på distans.

•

Mail från SKK med information om motioner till KF 2021.

•

Mail från SKK med protokollsutdrag från utställningskommittén.

•

Mail från SKK med CS protokoll nr 6.

•

Mail från SKK med information om exteriördomare uttagna till
allroundutbildning.

•

Mail från SRSL med protokoll.

•

Mail från SRSL med representant till Lapphunden.

•

Mail från SKK med information om hur man anmäler
exteriörbedömning.

•

Mail från SRFL med protokoll.

✓ Styrelsen har tagit del av dessa skrivelser och lägger de till

handlingarna.
•

Mail från SKK med fråga om medlemsavgifter, svar senast
31/10.
➢ Pernilla Magnusson meddelar SKK de avgifter som blev
antagna på årets fullmäktigemöte.

•

Mail från SKK med information om vår utställning i Vännäs 19
juni 2021.
➢ Görel Idergard har kontaktat SKK och inväntar svar.
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§ 8:4

•

Mail från SRSL med förfrågan att få anordna exteriörbedömning
för klubbens raser.
➢ Styrelsen beslutar att vi ser positivt på att anordna
exteriörbedömningar för klubbens raser och att rasklubbarna
kan skicka ansöka om att anordna exteriörbedömning till
huvudstyrelsen som sen skickar in till SKK. Ekonomin står i
så fall rasklubbarna för både inkomster och utgifter. Pernilla
Magnusson får huvudansvaret för exteriörbedömningarna
och skickar info till våra tre rasklubbar.

•

Mail från SKK med information om kompetenshöjning av
svenska exteriördomares kunskap om de svenska raserna.
➢ Styrelsen beslutar att skicka ut denna information till
rasklubbarna och invänta och se om de har några
synpunkter, ett sista svarsdatum sätts till 30:e november.

Ekonomisk rapport
Mats Larsson redogjorde för ekonomin.

§ 9:4

•

Redovisning av gjorda inköp/utlägg. Önskas endast
originalkvitton/fakturor, då fotokopior kan bli dåliga vid utskrift.

•

Önskan om att budgetmöte i början av nästa år är ett fysiskt möte.
➢ Vi avvaktar och ser hur läget ser ut längre fram.

Valpköparmedlemskap
Styrelsen beslutar att i framtiden be uppfödarna använda sig av
formuläret som ligger på hemsidan för valpköparmedlemskap.

§ 10:4 Ordförandemöte
Anette Johansson berättade vad som tagits upp på det senaste
ordförandemötet.
•

En redaktion är tillsatt med representanter från varje rasklubb.
Ett redaktionsmöte är inbokat.

•

Rassymposium 2021, tas upp på rasklubbarnas kommande
styrelsemöten.

AJ

ML
ML

§ 11:4 Rasklubbar
o Fråga om hur SLKs verksamhet ska finansieras?
➢ Styrelsen beslutar att det ska tas upp på nästa
ordförandemöte.
o Frågor till HuS bör vara skriftliga och ej tas via protokoll eller
hörsägen.
➢ Styrelsen beslutar att vi ska bli tydligare i vår info om att
vi vill ha frågor och liknande i skriftlig form för att undvika
missförstånd och att saker missas. Även att vi från
styrelsens sida svarar skriftligt.
•
•
•

Svensk lapphund – Har skickat in fråga om möjligheter att
anordna exteriörbedömningar. Finns under inkommande
skrivelser.
Finsk lapphund – Inget att rapportera.
Lapsk vallhund – Inget att rapportera.

§ 12:4 Domarkonferens
•
•
§ 13:4

Hittills har 25 domare tackat ja, ny summering görs i slutet av
november.
Raspresentatörer är på gång.

Lapphunden
En redaktion är tillsatt och kommer att ha möte den 2 november.
Manusstopp för julnumret är 31 oktober.
Pg-nummer behöver läggas ut i våra kanaler för de som önskar
annonsera.
Pernilla Magnusson skriver ihop en liten julhälsning från styrelsen.
Anette Johansson skriver ihop en ledarspalt.

§ 14:4 PR/Media
Inget att rapportera.
§ 15:4 Ansvarig utgivare
Anette Johansson och Mats Larsson pratar ihop sig om allt som
behöver fixas för att kunna byta ansvarig utgivare på tidningen.
§ 16:4 Hemsidan
Anette Johansson lägger upp våra protokoll.
§ 17:4 Sociala medier
Pg-numret läggs ut i annonsen för tidningen.
Pernilla Magnusson tar på sig att dela mer info från rasklubbarna i
framtiden, särskilt aktiviteter som är öppna för alla våra raser.
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§ 18:4 Utställningar
a) Utställningar 2021
•

2021-05-01 Skara
Domare: Annica Uppström
Plats: Skara brukshundklubb
Ringsekreterare: Anette Johansson kollar.

•

2021-06-20 Vännäs
Domare: Moa Persson
Plats: Klart
Ringsekreterare: Görel Idergard kollar.
2021-07-18 Västerås
Domare: Lisa Molin
Plats: Apalby IP
Ringsekreterare: Pernilla Magnusson kollar.

•

2021-10-09 Sundsvall
Domare: Martin Johansson
Plats: På gång, inväntar svar.
Ringsekreterare: ej klart.

b) Utställningar 2022
•

2022-05-28 Norrtälje

•

2022-06-19 Vännäs

•

2022-09-10 Eslöv

•

2022-10-15 Sundsvall

§ 19:4 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 20:4 Nästa möte
12:e november kl 19:00
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§ 21:4 Mötets avslutande
Anette Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

Pernilla Magnusson

Justeras

Anette Johansson (Nov 18, 2020 23:27 GMT+1)

Anette Johansson

Mats Larsson

Protokoll styrelsemöte 4 2020-10-22
Final Audit Report

2020-11-19

Created:

2020-11-18

By:

Pernilla Magnusson (pernilla@lappolagom.se)

Status:

Signed

Transaction ID:

CBJCHBCAABAApt6DdN0TymZ3TmXMJLk1w618UbyoB6Vi

"Protokoll styrelsemöte 4 2020-10-22" History
Document created by Pernilla Magnusson (pernilla@lappolagom.se)
2020-11-18 - 7:05:37 PM GMT- IP address: 95.197.105.7

Document e-signed by Pernilla Magnusson (pernilla@lappolagom.se)
Signature Date: 2020-11-18 - 7:10:48 PM GMT - Time Source: server- IP address: 95.197.105.7

Document emailed to Anette Johansson (anette.johansson71@live.se) for signature
2020-11-18 - 7:10:50 PM GMT

Email viewed by Anette Johansson (anette.johansson71@live.se)
2020-11-18 - 10:25:35 PM GMT- IP address: 81.224.151.162

Document e-signed by Anette Johansson (anette.johansson71@live.se)
Signature Date: 2020-11-18 - 10:27:53 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.224.151.162

Document emailed to Mats Larsson (mats@kennelpojken.com) for signature
2020-11-18 - 10:27:55 PM GMT

Email viewed by Mats Larsson (mats@kennelpojken.com)
2020-11-19 - 9:33:16 AM GMT- IP address: 78.77.196.177

Document e-signed by Mats Larsson (mats@kennelpojken.com)
Signature Date: 2020-11-19 - 9:35:17 AM GMT - Time Source: server- IP address: 78.77.196.177

Agreement completed.
2020-11-19 - 9:35:17 AM GMT

