Protokoll nr 1 2022-01-11 Svenska lapphundklubben
Organisationsnummer: 816-000 5545

Plats:
Deltar:
Deltar ej:

Telefonmöte 08-124 107 04 kod 411 281
Anette Johansson, Mats Larsson, Jenny Andersson Mård, Maria Risberg
Görel Idergard och Liselott Brännström

§ 1:1

Mötets öppnande
Anette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2:1

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3:1

Val av justerare
Till justerare valdes Mats Larsson.

§ 4:1

Föregående protokoll
Protokoll nr 14 för styrelsemötet 2021-12-16, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5:1

Inkomna skrivelser för perioden 211217-22011
220104 SKK - information om utbildning för diplomerad avelsfunktionär 5-6/2
220110 SDHK - Inbjudan till möte 2022-03-08 om remiss för typstadgar vid SKK.
220111 SKK – Beslut från disciplinnämndens sammanträde 20211203.

§ 6:1

SLK fullmäktige 2022.
Genomförande av fullmäktige kommer att ske 7 maj Upplandsväsby.
- Anette meddelar att det är genomförbart att hålla mötet på distans.
- Gällande mötesordförande så vore det bra om vi kan använda oss av en extern
ordförande. Mats tar kontakt med SKK om olika alternativ. Ej klart.
- Arbetsmöte inför genomförande av fullmäktige bestäms till 3 februari kl 19:00.

§ 7:1

Domarkonferens
Inväntar datum för ett arbetsmöte.

§ 8:1

Beslutsuppföljning
Inga beslutsuppföljningar.

§ 9:1

Ekonomisk rapport
- Mats föredrar ett budgetförslag för 2022.

§ 10:1

Lapphunden
- Material till Lapphunden nr 1
- Rättelse Lapphunden nr 4 2021 angående HD.

.

§ 11:1

SLK hemsida
Felsökning pågår.

§ 12:1

Rasklubbar
Finsk lapphund
- Meddelar att det saknas reservdomare till domarkonferensen.
- Domarkompendium är på remiss och anländer SLK så snart det är klart.
Lapsk vallhund
- Inget nytt.
Svensk lapphund
- Fråga från SRSL om SLK har något avtal med någon som vill ha med
sponsorannons i domarkompendiet för svensk lapphund. SLK har idag inget
sponsoravtal.

§ 13:1

Utställningskommittén
Inget att rapportera.

§ 14:1

Områdesgrupper
- Fråga från medlem i Uppsala om ev önskemål om innehåll vid
lapphundspromenader.
- Inbjudan till Lapphundspromenad i Södertälje 29/1

§ 15:1

Övriga frågor
Information om nya rutiner vid signering av dokument i Kivra.
Diskussion gällande användandet av Reduca Styrelseportal, Mats undersöker.

§ 16:1

Nästa möte
23 februari kl 19:00.

§ 17:1

Mötets avslutande
Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Digitalt signerat i Kivra

Anette Johansson
Ordförande

Maria Risberg
Sekreterare

Mats Larsson
Justerare

