
 
 
 
 
 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 1 2021-02-18 Svenska 

lapphundklubben 
Organisationsnummer: 816-000 5545 

Närvarande: Anette Johansson, Mats Larsson, Pernilla Magnusson, Görel Idergard, 

Lotta Brännström och Maria Risberg.  

Meddelat förhinder: Jenny Andersson-Mård. 

 
         § 1:1   Mötets öppnande  

   Ordförande Anette Johansson hälsade alla välkomna och öppnade 
   mötet. 
 

         § 2:1   Godkännande av dagordning  
   Dagordningen godkändes med tillägg av §7. 
 

         § 3:1   Val av justerare 
   Maria Risberg valdes till att jämte ordförande justera protokollet. 
 

         § 4:1   Föregående protokoll  

• Protokoll för styrelsemöte 5 är digitalt signerat, blev utskickat 
2020-11-30 och kan därmed läggas till handlingarna. 

 
         § 5:1   Beslutsuppföljning 
 

• Inga 
 

         § 6:1   Bordlagda ärenden 
 

• Kommitté till prestationsklass 
➢ Styrelsen beslutar att bordlägga frågan tillsvidare. 

 

• Lapphundshelg 2021 
➢ Styrelsen beslutar att till nästa möte lägga 

lapphundshelg 2021 som en egen punkt på 
dagordningen. 
 

         § 7:1   Fullmäktigemötet  
 

• Styrelsens ambition är att om det är möjligt skjuta upp 
fullmäktigemötet till 2022. 
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         § 8:1   Inkomna skrivelser 

• Mail från SKK med inbjudan till digital specialklubbskonferens. 

• Mail från SKK med information om icke hänvisning. 

• Mail från SKK med nya ägare i raser tillhörande SLK. 

• Mail från medlem med frågor angående diabetes på finsk 
lapphund. 

• Mail från SKK med uppdaterad information om Corona. 

• Mail från SKK med lansering av SKK klubbshop. 

• Mail från SRFL med protokoll. 

• Mail från kroppsvallarna med nyhetsbrev. 

• Mail från SKK med medlemsstatistik för november och 
december. 

• Mail från SKK med medlemslistor för november och december. 

• Mail från SKK med nya medlemmar. 

• Mail från SBK med inbjudan till digital regelkonferens. 

• Mail från SKK med beslut från disciplinnämnden. 

• Mail från SKK med ny version av regler och anvisningar för 
exteriördomare och domaretiska regler. 

• Mail från SKK med information från valberedningen. 

• Mail från SKK med julbrev från utställningskommittén. 

• Mail från SKK med information om föreningskunskap på distans. 

• Mail från SKK med CS-protokoll nummer 7. 

• Mail från SBK med ny länk till SBK regelkonferenser.  

• Mail från SKK med auktorisationer exteriördomare. 

• Mail från SKK med nyheter medlemsstatistik. 

• Mail från SKK med information om ansökan av 
kompensationsstöd. 

• Mail från SKK med påminnelse om hamiltonplaketten samt 
förtjänsttecken.  

• Mail från SKKs föreningskommitté med information års- samt 
fullmäktigemöten under 2021. 

• Mail från SKK med information om SKKs avgifter 2021. 

• Mail från SKK med medlemsantal 2020. 

• Mail från SKK med påminnelse om SKKs valberedning. 

• Mail från SKK med information om SKK + kalla fakta. 

• Mail från SKK med hjälp att rekrytera handledare för 
uppfödarutbildning. 

• Mail från SKK med information om sista ansökningsdag 1: a juli 
för exteriördomarkonferenser 2024. 

• Mail från SKK med föreningskunskap på distans ny kursstart. 

• Mail från SKK med information om exteriörbedömningar. 

• Mail från SBK angående datum för ansökan av tävlingar och 
prov. 

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

handlingarna. 
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• Mail från SKK med information om klipparkivet. 
➢ Anette Johansson vidarebefordrar informationen till vår 

redaktör. 
 
 

• Mail från SKK med information till rasklubbar 
➢ Pernilla Magnusson vidarebefordrar denna info till 

rasklubbarna. 
 

§ 9:1   Ekonomisk rapport 
  Mats Larsson redogjorde för ekonomin. 

 
              Styrelsen uppdrog till Mats Larsson att lägga fram ett förslag för en 

                      budget för kommande verksamhetsår till nästa möte. 
 
        § 10:1   Valpköparmedlemskap 

Lapsk vallhund kom in med en önskan om förtydligande hur de ska 
göra med valpköparmedlemskapen då de bjuder sina uppfödare på 
SKKs medlemshanteringsavgift. 
 
Styrelsen föreslår att uppfödarna antingen lägger ut och sen kontaktar 
SRLVs kassör för återbetalning. Alternativt att uppfödarna mejlar 
betalningsinformation direkt till SRLVs kassör som då betalar in 
summan till SKK.  
 
Formuläret för valpköparmedlemskap kan med fördel länkas direkt från 
lapsk vallhunds hemsida som då kan ha betalningsinformationen direkt 
vid formuläret. 

 
        § 11:1   Ordförandemöte 
   Inget nytt att rapportera. 
 
        § 12:1   Rasklubbar 
 

• Svensk lapphund – Inget att rapportera. 

• Finsk lapphund – Behöver få in medlemslista senast 6:e mars 
inför årsmötet. 

• Lapsk vallhund – Behöver få en så färsk medlemslista som 
möjligt för deras årsmöte den 7:e mars.  

 

✓ Anette Johansson kollar upp angående medlemslistorna och 
informerar Pernilla Magnusson samt rasklubbar. 

 

 § 13:1   Domarkonferens 
   Inget nytt att rapportera. 
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        § 14:1  Lapphunden 
   Det har inkommit mycket material och tidningen är snart på väg till 
   tryck.  
 
        § 15:1    PR/Media 
   Inget nytt att rapportera. 
 
        § 16:1    Ansvarig utgivare 
     Inget nytt att rapportera. 
 

 § 17:1   Hemsidan 
   Styrelsen beslutar att ta upp hemsidan på ett eget möte, för att få den
   fungerande samt lätthanterlig. 
 

 § 18:1   Sociala medier 
     Inget nytt att rapportera. 
 
 § 19:1   Områdesgrupper 

     Styrelsen beslutar att ta upp denna punkt på ett separat möte. 
 
 § 20:1   Utställningar  
 

   a) Utställningar 2021 
 

• 2021-05-01 Skara 
 

➢ Styrelsen beslutar att ställa in utställningen i Skara på 
grund av pandemin. 

o Anette Johansson meddelar domare samt 
ringsekreterare. 

o Görel Idergard meddelar SKK. 
 

• 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. 
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             b) Utställningar 2022 
 

• 2022-05-28 Norrtälje 
 

• 2022-06-19 Vännäs 
 

• 2022-09-10 Eslöv 
 

• 2022-10-15 Sundsvall 
 
             c) Ansökan utställningar 2023 
 

➢ Styrelsen beslutar att skicka in ansökan för 
nedanstående utställningar. 
 

• 2023-04-29 Skara 
 

• 2023-06-10 Vännäs 
 

• 2023-10-07 Sundsvall 
 

• 2023-12-10 Stockholm 
           
 § 21:1   Övriga frågor 
    Inga övriga frågor. 
 
 § 22:1   Nästa möte 
    18:e mars kl 19:00 
 
 § 23:1   Mötets avslutande 
    Anette Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Pernilla Magnusson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anette Johansson    Maria Risberg 
 

Anette Johansson (Mar 16, 2021 20:12 GMT+1) Maria Risberg (Mar 21, 2021 16:07 GMT+1)
Maria Risberg
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