
 
 
 
 
 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 4 2021-03-25 Svenska 

lapphundklubben 
Organisationsnummer: 816-000 5545 

 

Närvarande: Anette Johansson, Mats Larsson, Maria Risberg, Lotta Brännström och      

Görel Idergard.  

Meddelat förhinder: Pernilla Magnusson och Jenny Andersson Mård. 

 

 
         § 1:1 Mötets öppnande  

 Ordförande Anette Johansson hälsade alla välkomna och öppnade 
 mötet. 
 

         § 2:1 Godkännande av dagordning  
 Dagordningen upprättades vid mötet och godkändes därefter. 
 

         § 3:1 Val av justerare 
 Mats Larsson valdes till att jämte ordförande justera protokollet. 
 

         § 4:1 Föregående protokoll  
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3 daterat 2021-03-18, med en justering 
med tillägg om att Jenny Andersson Mård deltog på mötet. Protokollet är 
digitalt signerat och kan därmed läggas till handlingarna. 

 
         § 5:1 Ekonomi 

Bokslut och verksamhetsberättelsen är klar. Mats tar kontakt med 
revisorerna. 
Ekonomin är fortsatt god. 
 

         § 6:1 Områdesgrupper 
  Kontaktpersoner till samtliga områden är nästan klart 
 

- Övre Norra. Kontaktperson - Lotta Brännström 
- Nedre Norra. Kontaktperson - Mari Sjölund 
- Mellan Sverige. Kontaktperson - Maria Risberg 
- Östra. Kontaktperson - Pernilla Magnusson 
- Västra. Kontaktperson - Anette Johansson 
- Södra. Kontaktperson ska tillfrågas 

 
 De lokala områdesgrupperna ska jobba med att få ett levande 
engagemang i klubben där intresserade hundägare tillsammans kan 
bidra med det som medlemmen finner intressant. Det kan t ex vara 



 
 
 
 
 

 

ringträning, promenader, BPH, utställning, nosework, lapphunds-SM, 
föreläsning, anordna träffar osv.   
 
Vi diskuterade ekonomi till områdesgrupperna och hur det skulle kunna 
se ut. Uppföljning ska ske på nästa möte.  
 
Vad gäller utställning så kom frågan upp om en tydlig arbetsbeskrivning 
och vem som gör vad upp. Tanken är att styrelsen hjälper till med 
administration så som boka ringsekreterare, domare och bokning av 
plats och dylikt. 

  
         § 7:1 Lapphunden  

Har gått i tryck och är på väg till våra medlemmar. 
          

 § 8:1 Övriga frågor 
  Inga övriga frågor. 
 
 § 9:1 Nästa möte 
  15 april kl 19:30 - Hemsidan 
   
 § 10:1 Mötets avslutande 
 Anette Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Digitalt signerat i Kivra 
 
 
 

 
Vid protokollet 

Maria Risberg 
 
 
Justeras    Justeras 

Anette Johansson   Mats Larsson 


