Protokoll fört vid styrelsemöte 3 2021-03-18 Svenska
lapphundklubben
Organisationsnummer: 816-000 5545

Närvarande: Anette Johansson, Mats Larsson, Maria Risberg och Görel Idergard.
Meddelat förhinder: Pernilla Magnusson och Lotta Brännström.

§ 1:1 Mötets öppnande
Ordförande Anette Johansson hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.
§ 2:1 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3:1 Val av justerare
Mats Larsson valdes till att jämte ordförande justera protokollet.
§ 4:1 Föregående protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1 daterat till 2021-02-18 är digitalt
signerat och kan därmed läggas till handlingarna.
§ 5:1 Hemsidan
Diskussion om hemsidans existens. Ska det byggas en helt ny och
förenklad variant. Behålla den gamla och ta externhjälp? Vilken
information ska den innehålla? Vem har tillgång till den idag?
-

Styrelsen var eniga om att behålla nuvarande domännamn, SLK.nu.
Jenny undersöker möjligheten att flytta hemsidan till one.com
alternativt att skapa en ny hemsida. Vilka alternativ som finns och vad
kostnaden skulle komma att bli beroende på vilka alternativ som vi
beslutar om. Ingår support? I så fall i vilken utsträckning?

-

Några detaljer som hemsidan bör innehålla.
Protokoll
Aktivitetskalender
Information om planerade Rasspecialer
Områdesgrupper
Bildgalleri?
Medlemsfunktion
Länkar till rasklubbarna
Kontaktuppgifter

-

Viktigt är att hemsidan fungerar tekniskt och att vi kan navigera enkelt
och snabbt. Idag har Anette Johansson och Mikaela Kalitta
inloggning och behörighet till hemsidan. Mikaela har tidigare
meddelat att hon inte längre hinner med och önskar avgå. Vi behöver
därför utöka behörigheten till en eller fler personer som har kunskap
och tid att vara behjälpliga att hålla hemsidan aktuell och uppdaterad.

§ 6:1 Områdesgrupper
Styrelsen bestämmer nytt möte som endast berör denna punkt till den
25 mars kl 19:00.
§ 7:1 Lapphunden
Tillåtelse för redaktör att beställa tidningsfil utan att gå via SLK.
Styrelsen beslutar att redaktören själv kan beställa tidningsfilen från
SKK utan att behöva gå via SLK. Vilket förenklar och underlättar vid tryck
och utskick av medlemstidningen
§ 8:1 RAS Finsk lapphund
Granskning av RAS pågår av SLK/AK. Återkoppling till SRFL/AK
kommer att göras inom kort.
§ 9:1 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 10:1 Nästa möte
25 mars kl 19:00 - Områdesgrupper.
15 april kl 19:00 - Hemsidan
§ 11:1 Mötets avslutande
Anette Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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