Protokoll styrelsemöte nr 12 2021-10-21 Svenska lapphundklubben
Organisationsnummer: 816-000 5545
Plats:
Deltar:
Deltar ej:

Telefonmöte
Anette Johansson, Liselott Brännström, Mats Larsson, Maria Risberg
Görel Idergard och Jenny Andersson Mård

§ 1:12

Mötets öppnande
Anette hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med ändring av § 13:12 Rasklubbar. Där ordet
Raskompendium ändras till Domarkompendium.

§ 2:12

§ 3:12

Val av justerare
Till justerare valdes Mats Larsson

§ 4:12

Föregående protokoll
Protokoll nr 11 för styrelsemötet 2021-09-09 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5:12

Inkomna skrivelser för perioden 210908-211016
210912 SRLV gällande ansökan om nytt hälsoprogram. (Se §12:13)
210913 SKK Föreningskunskap kursstart 6 okt 2021.
Informationen har skickats vidare till rasklubbarna
210919 SKK information/inbjudan till voiceIT vid Kennelfullmäktige 2021
210919 SRSL ansöker om officiell utställning 230721. (Se §12:13).
210920 SRLV med önskan att SLK köper in tjänsten ZOOM.
SRLV/Liselott uppdras att undersöka detta.
210922 Ballou. Gällande förnyelse av domännamnet slk.nu.
Anette ansvarar och förnyar domännamnet.
210923 SKK. Anmälan medl.avgifter för 2022, ska göras senast 31/10.
Maria ansvarar för att det skickas in.
210924 SKK Beslut från Disciplinnämnden sammanträde 210827 rörande uteslutning
av medlemmar.
Har skickats vidare till rasklubbarna.
210925 SRSL önskar ta del av handlingar som föranlett till möte med SKK.
Anette kontaktar SKK i frågan.
210925 Medlem som önskar kontaktuppgifter ändras, gällande domännamn till
finsk- lapphund.se
Kontaktuppgifter är ändrade och domänen ska avslutas. Anette ansvarar.
210930 Medlem efterfrågar information om SLK utställningar 2022.
Maria har besvarat mail.
210930 Fråga från icke medlem i Norge som får medlemstidning.
Maria tar kontakt med redaktör och undersöker.
211001 SBK. Nya anvisningar för verksamhet vid s k hundförbudstiden.
Maria har skickat vidare anvisningarna till samtliga rasklubbar.

211003 Willys. Bekräftelse gällande företagskund. Se § 15:12.
211006 Medlem gällande användarnamn och lösenord till äldre hemsida.
211007 Ballou. Påminnelse gällande förnyelse av domännamnet SLK.NU
211007 SKK/UK påminner om att sista dag att ansöka om utställning för 2023 är den
sista oktober.
211007 SKK allmän information om KF
211010 SLK/UK bestyrelserapport från Utställningen i Sundsvall 211009
211011 SKK/UK information om kritik och SRD rapporter.
§ 6:12

Kennelfullmäktige i Göteborg 2021-10-22/24.
Samtliga rasklubbar har inkommit med svar från motionerna som ska behandlas under
Fullmäktige i helgen. Styrelsen tog del av samtliga skrivelser.

§ 7:12

Uppdrag från SLK fullmäktige 2020
Se över reglerna för rätten att delta i prestationsklass. Liselott skickar ut fråga till
rasklubbar via mail om en representant från varje rasklubb och som kan se över
reglerna. Jenny ansvarar, kallar till ett telefonmöte och bevakar att det blir klart.
Uppföljning 1: Liselott har skickat ut frågan till rasklubbarna. Representanter från
rasklubbar kommer att kallas till ett möte.
Uppföljning 2: Alla rasklubbar har inkommit med namn på representanter. Jenny
Andersson-Mård kommer att kalla till ett möte.

§ 8:12

SLK fullmäktige 2022.
Ett förslag är att genomföra fullmäktige 2022 i Upplands väsby 2-3 april, alternativt 30
april-1maj.
Uppföljning: Punkten hänskjuts till nästkommande styrelsemöte.

§ 9:12

Beslutsuppföljning
Inga beslutsuppföljningar finns.

§ 10:12

Ekonomisk rapport
Reseersättning gällande funktionärer på utställning. Frågan behöver lyftas igen.
Mats föredrar ekonomin och återkommer med utfallet från utställningen från Sundsvall
i mail till styrelsen.

§ 11:12

Lapphunden
Inget att rapportera

§ 12:12

SLK hemsida
Det går idag inte att ladda upp protokoll på hemsidan. Anette undersöker och tar hjälp
av supporten för hemsidan. Liselott undersöker möjligheter att SLK tillsvidare ”lånar en
flik/sida på deras hemsida.
Uppföljning: Det är inte aktuellt att få låna flik/sida från SRLV hemsida.

§ 13:12

Rasklubbar
Domarkompendium för samtliga raser ska vara SLK tillhanda senast 2021-11-30.
Finsk lapphund
Inget att rapportera.
Lapsk vallhund
- Inkommer med 2 st justerade protokoll.
- SRLV vill göra en ansökan om införande av nytt hälsoprogram nivå 1 för lapsk
vallhund. Gällande central registrering av gentest IFT 122-PRA.
Beslut: Mötet beslutar att bifalla och uppdrar åt Liselott att skicka vidare ansökan
till SKK.

Svensk lapphund
- Revidering av RAS är klar. SLK inväntar dokument för godkännande.
- Inkommer med ett justerat protokoll.
- SRSL inkommer med en ansökan 2021-09-19 om att hålla en officiell utställning
för endast Svensk Lapphundar. Utställningen planeras hållas i Rimbo, Norrtälje
kommun, Tolvmansgården 2023-07-21.
Beslut: SLK ställer sig positiva till ansökan om SKK inte motsätter sig en femte
utställning under 2023. Maria gör ansökan till SKK.

§ 14:12

Utställningskommittén
Genomförd utställning i Sundsvall 9 oktober. Redovisning hänskjuts till nästkommande
möte.
Rasklubbstorget på My Dog. Information ska skickas

§ 15:12

Områdesgrupper
Nedre norras områdesgrupp meddelar om ett öppnat företagskonto i Willys.
Information och inlogg till företagskontot skickas till kassören Mats Larsson.
Avtal ska endast kunna ingås av SLKs firmatecknare, Mats Larsson och Anette
Johansson. Frågan kommer att behandlas och utredas på nästa styrelsemöte. Mats
ändrar tillsvidare lösenord till företagskontot.

§ 16:12

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 17:12

Nästa möte
Nästa möte bestäms till 22 november klockan 19.30

§ 18:12

Mötets avslutande
Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Digitalt signerat i Kivra

Anette Johansson
Ordförande

Maria Risberg
Sekreterare

Mats Larsson
Justerare

