Protokoll styrelsemöte nr 10 2021-08-05 Svenska lapphundklubben
Organisationsnummer: 816-000 5545
Plats:
Deltar:

Telefonmöte
Anette Johansson, Liselott Brännström, Mats Larsson, Görel Idergard, Maria Risberg

Anmält förhinder: Jenny Andersson-Mård

§ 1:10

§ 2:10

Mötets öppnande
Anette Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3:10

Val av justerare
Till justerare valdes Görel Idergard att jämte ordförande Anette Johansson justera
protokollet.

§ 4:10

Föregående protokoll
Protokoll nr 9 från styrelsemötet 2021-06-16 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5:10

Kennelfullmäktige i Västerås 2021-09-25 har bytt datum och plats.
Beslutet är fattat av SKK/CS vid deras senaste styrelsemöte 15-16 juni. Nu är det
bestämt att det ska hållas på Gothia Towers i Göteborg den 22-24 oktober 2021.

§ 6:10

Beslutsuppföljning
Inga beslut att behandla

§ 7:10

Lapphunden
Manusstopp för tidningen är 15 augusti.
Anette uppdras att skriva SLK´s spalt.

§ 8:10

Rasklubbar
Rasklubbsmöte genomfördes 2021.06.20. En önskan fanns om att fortsätta hålla
ordförandemöten. Vilket SLK ställer sig positiva till.
Raskompendium för samtliga raser ska vara SLK tillhanda senast 2021-11-30.
Finsk lapphund
RAS är inskickat till SKK för granskning. SRFL är informerade.
Uppföljning: SKK/AK och SRFL/AK har reviderat ytterligare. En version av denna har
skickats till SLK mail den 24/7 för godkännande.
Beslut: Samtliga deltagare på mötet godkänner den sista revideringen av RAS. Maria
informerar SKK och SRFL.
Lapsk vallhund
Hemsidan www.lapskvallhund.slk.nu önskas tas bort.
Uppföljning: Frågan hänskjuts till när Anette Johansson är tillbaka, då hon ensam har
behörighet att genomföra detta.

Uppföljning 2: Hemsidan är borttagen.

Svensk lapphund
Inget att rapportera

§ 9:10

Inkomna skrivelser för perioden 210614-210731
SKK – Undantag för möjligheten för en ras att erhålla Svenskt Viltspårprovschampionat.
SKK – Förlängd giltighetstid för inteckningskort.
SKK – Gällande restriktioner gällande klubbverksamhet sommaren 2021.
SKK – Nytt utställningsadministrativt system.
SKK – Inloggning till ”Katalog för PC”
SKK – CS protokoll nr 4 2021.
SKK – Kennelfullmäktige flyttas till Gothia Towers i Göteborg 22–24 oktober 2021
Svenska Dvärghundsklubben – Bjuder in till Specialklubbsmöte 25/9, inbjudan gäller
delegater till Kennelfullmäktige, Mats Larsson och Anette Johansson. Vi tackar nej till
detta.
SKK - SKK/CS har beslutat att ej arrangera Stockholms hundmässa 2021.

§ 10:10

Utställningskommittén
Ett digitalt möte har genomförts i juli månad. Flera frågor uppkom.
-

Vilket Iban och bicnr som ska anges?
Mats mailar iban och bicnumret till Anette Johansson och Görel Idergard.

-

Prisinköp. Vilket belopp är avsatt för inköp av priser?
Inget belopp finns anslaget i budget idag. Mötet beviljar ändå 7000kr till priser.
Beslutet grundar sig på hur budget för 2020 lagts. (20tkr/2020).

-

Material som behövs till utställningen i Sundsvall och som förvaras i Österbybruk
föreslås av utställningskommittén att skickas med Schenker till utställningen.
Mötet ställer sig positiva och beslutar att det material som behövs till utställningen
i Sundsvall skickas med Schenker.

-

Vilken kostnad är avsatt för tryck av katalog?
Mötet fattar ett gemensamt beslut att ta kostnaden för tryck av katalogen till
utställningen i Sundsvall. Mats informerar Mari Sjölund. Mari skickar sedan
fakturan till Mats Larsson.

-

Ekonomisk ersättning till områdesgruppen?
Mötet diskuterar på vilket sätt vi kan uppmärksamma de insatser som de olika
lokalområdena gör i samband med att de är behjälpliga med arbetet med våra
utställningar. Områdesgruppen bör få behålla ekonomisk vinst för att kunna nyttjas
för området lokalt. Den ekonomisk vinsten ska då komma från t ex kafeteria, lotteri
och annan typ av försäljning och fastställs efter utgifter har räknats ifrån vinsten.
Då vi i dagsläget inte har något beslut från fullmäktige (FK) hänskjuts frågan på
framtiden. Ett underlag behöver tas fram inför kommande SLK FK.

Bekräftelse på domarinbjudan från Svante Frisk har inkommit gällande
rasspecialutställningen i Eslöv 2022-09-10.
Mikaela Kalitta har lyft frågan om att byta på plats gällande berörd utställning.
Ansvarig på SKK har semester och frågan blir därför vilande.
En praktisk arbetsbeskrivning ska tas fram vid genomförande av en utställning.
(punkten kvarstår)

§ 11:10

Ekonomisk Rapport
Mats Larsson avlägger rapport.
SLK betalar idag för ett swishkonto och Mats ska undersöka vilket swishnummer som
är aktivt.
Uppföljning: Mats Larsson har informerat Anette Johansson om aktuellt nummer.

§ 12:10

Områdesgrupper
Östra – Prova på Viltspår i Vårsta/Tumba 2 oktober. Självkostnadspris är 200kr/hund.
Samtliga tre raser är välkomna. Rasklubbar och SLK har fått information via mail.
Övre Norra – Ansöker om 500 kr från SLK.
Östra områdesgruppen vill arrangera och genomföra en prova på dag för hundägare
av samtliga raser och där Rallylydnad och utställningsträning står på agendan. 400kr
avser hyra av Rackarena, Norra Yttervik/Skellefteå. 100kr till kaffe och kaka till
deltagare.
Mötet beslutar att bifalla 500 kr.

§ 13:10

Övriga frågor
SLKs hemsida är uppdaterad och med en ny design.

§ 14:10

Nästa möte
Nästa möte bestäms till den 9 september kl. 19:00

§ 15:10

Mötets avslutande
Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Digitalt signerat i Kivra

Ordförande
Anette Johansson

Vid protokollet
Maria Risberg

Justerare
Görel Idergard

