
 
 
 
 
 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 5 2021-04-22 Svenska 

lapphundklubben 
Organisationsnummer: 816-000 5545 

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

Jenny Andersson-Mård och Maria Risberg.  

Meddelat förhinder: Lotta Brännström. 

 
         § 1:5   Mötets öppnande  

   Ordförande Anette Johansson hälsade alla välkomna och öppnade 
   mötet. 
 

         § 2:5   Godkännande av dagordning  
   Dagordningen och godkändes efter tillägg av §8 och §9. 
 

         § 3:5   Val av justerare 
   Maria Risberg valdes till att jämte ordförande justera protokollet. 
 

         § 4:5   Föregående protokoll  

• Protokoll för styrelsemöte 2 2021-03-18 är digitalt justerat och 
kan därmed läggas till handlingarna. 

• Protokoll för styrelsemöte 3 2021-03-25 är digitalt justerat och 
kan därmed läggas till handlingarna. 

• Protokoll för styrelsemöte 4 2021-04-15 hänskjuts till nästa 
styrelsemöte. 

 
         § 5:5   Beslutsuppföljning 

• Jenny Andersson-Mård fick i uppgift att titta på alternativ till 
hemsidan. 

o Jenny Andersson-Mård har tagit fram olika alternativ. 
 
         § 6:5   Bordlagda ärenden 

• Mail från medlem med frågor angående SRSL. 
o Styrelsen diskuterar skrivelsen och beslutar att Anette 

Johansson samt Maria Risberg ansvarar för att besvara 
skrivelsen. 

• Fråga angående hedersmedlemskap. Hur SLKs pengar ska 
betalas in om man är hedersmedlem i rasklubb. 

o Styrelsen beslutar att Mats Larsson lägger in som 
medlem samt skickar ut en avi från oss.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

         § 7:5   Inkomna skrivelser 

• Ansökan om ekonomiskt bidrag till forskningsprojekt från SRSL. 
o Styrelsen beslutar att bjuda in en representant från SRSL 

till nästa styrelsemöte som kan föredra om 
forskningsprojektet. 

• Mail från medlem angående förvaring av klubbens saker.  
o Styrelsen beslutar att Anette Johansson ansvarar för att 

hämta upp klubbens saker och förvara dem. 

• Mail från SKK med årsredovisning 2020. 
o Styrelsen tar del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 
 
§ 8:5   Rasklubbar 
 

Frågan om medlemskap i flera rasklubbar kom upp. Styrelsen beslutar 
att Mats Larsson tar kontakt med SKK.  

 

• Finsk lapphund – 
 

o Förfrågan om att skicka ut protokoll även om de finns utlagda 
på hemsidan. 

➢ Styrelsen beslutar att ordna en mejlgrupp med 
rasklubbarna, revisorerna samt SKK som vi skickar ut 
våra protokoll till. Mats Larsson ansvarar för att göra 
gruppen.  
 

o SRFL skickade för en tid sen in RAS för granskning hos oss 
innan den skickas vidare.  

➢ Styrelsen beslutar att Maria Risberg och Jenny 
Andersson-Mård går igenom RAS-dokumentet för 
justering, vilket kommer att lyftas igen på nästa 
styrelsemöte för godkännande. Maria Risberg tar 
kontakt med AK för en återkoppling och uppdatering i 
ärendet. 
 

o Förfrågan om att anordna BPH. 
➢ Maria Risberg är inbjuden till SRFLs nästa styrelsemöte 

och kommer att berätta mer om områdesgrupperna och 
vår ambition att få igång flera aktiveter inklusive BPH 
över landet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

• Lapsk vallhund – 
 

o Fråga om domarkonferensen och utländsk presentatör för 
lapsk vallhund. 

➢ Styrelsen ser inget hinder att en utländsk representant 
presenterar lapsk vallhund vid domarkonferensen. 
Däremot måste SRLV själva kontakta SKK och fråga 
om det finns något som hindrar detta. Anette Johansson 
tar kontakt med rasklubben för lapsk och informerar om 
detta.   
 

o Valpköparmedlemskap.  
➢ Rasklubbarna bjuder på ett gratis medlemsår i sin 

rasklubb för nya valpköpare. En förmån som anslutna 
uppfödare haft i många år. Däremot har inte SLK något 
beslut om att det inkluderar ett gratis medlemsår även i 
specialklubben, något som glömts bort när SLKs 
organisation gjordes om. Därför beslutar styrelsen nu 
att även ett gratis medlemskap i specialklubben ska 
ingå. (Detta gäller alla rasklubbar). 

 

• Svensk lapphund –  
 

o Ansökan om bidrag till forskningsprojekt, se § 7:5 
 

 

 § 9:5     Utställningskommittén 
   Styrelsen beslutar att uppdra till Görel Idergard att boka in en 
   reservdomare till utställningen i Sundsvall. 
 
 § 10:5   Ekonomisk Rapport 
    Mats Larsson redogjorde för ekonomin. 
  
 § 11:5   Områdesgrupper 
    Styrelsen beslutar att uppdra utställningskommittén att ta fram ett 
    utkast till arbetsfördelning för områdesgrupper ur ett  
    utställningsperspektiv. 
 
 § 12:5   Rasklubbsmöte: 
    Styrelsen beslutar att anordna rasklubbsmöten 2 gånger i år. Ett nu i 
    vår och ett på hösten. Första mötet förslagsvis i juni. 
 
 § 13:5   Lapphunden 
    Anette Johansson gav styrelsen i uppdrag tänka ut material som vi vill 
    ha i tidningen. 
 



 
 
 
 
 

 

 § 14:5   Övriga frågor: 
    Se till att vi får ut info om utställningar samt årsmöte på hemsidan och 
    facebook. 
 
 § 15:5   Nästa möte 
    15:e maj kl 11:30 
 
 § 16:5   Mötets avslutande 
    Anette Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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Vid protokollet 

 
Pernilla Magnusson 
 
 
Justeras 
 

Anette Johansson    Maria Risberg 

 


