
 
 

Protokoll styrelsemöte nr 13 2021-11-22 Svenska lapphundklubben  
Organisationsnummer: 816-000 5545  
 
Plats: Telefonmöte 
Deltar: Anette Johansson, Mats Larsson, Liselott Brännström, Görel Idergard och  

Maria Risberg 
Deltar ej: Jenny Andersson-Mård 
 
 
§ 1:13  Mötets öppnande  
 Anette hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
   .  
§ 2:13  Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
   
§ 3:13  Val av justerare 
 Till justerare valdes Görel Idergard.  
   
§ 4:13  Föregående protokoll  

Protokoll nr 12 för styrelsemötet 2021-10-21 godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 5:13 Inkomna skrivelser för perioden 211017-211122 
 
 211027 Områdesgruppen Östra. Lapphundsträff 29 januari i Södertälje. 
 211102 SBK. Information om betalningssätt i SBK tävling. 
 211104 SRSL inkommer med RAS dokument. 
 211105 SKK disciplinnämnd. Beslut rörande sammanträde 210917. 
 211118 SvKV. Information till vallansvariga inom rasklubbar. 
 211119 SKK. Nyheter för funktionärer inom utställningsverksamheten. 
 211121 SRSL angående JNM (Se §13:13 Svensk Lapphund) 

 
§ 6:13 Kennelfullmäktige i Göteborg 2021-10-22/24. 
 SLK hade representanter på plats Mats Larsson och Anette Johansson.  
  
§ 7:13 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 och kallar till ett telefonmöte och bevakar att det blir klart. 
Förslag ska skickas in senast 30 november. 
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. 
Uppföljning 3: Ett telefonmöte har hållits. 

 
§ 8:13 SLK fullmäktige 2022. 

Ett förslag är att genomföra fullmäktige 2022 i Upplands väsby 2-3 april, alternativt 30 
april-1maj. 



Uppföljning: Mötet beslutar att genomföra fullmäktige i Upplands väsby 2 eller 3 
april. Anette undersöker olika alternativ till plats eller om fullmäktige kan genomföras 
på distans. 

  
§ 9:13  Beslutsuppföljning  

- Reseersättning gällande funktionär på utställning.  
Mötet beslutar att reseersättning ej utgår till funktionär som ställer ut sin hund. 
Anette återkopplar med svar till funktionär. 
 

- Fråga från SRLV om SLK kan köpa in tjänsten Zoom.  
Uppföljning: Liselott har undersökt kostnaden för Zoom. 14 euro/månad. 
Beslut: Mötet beslutar köpa in tjänsten från och med 2022.01.01. 
 

- SRSL ansöker om officiell utställning 230721.  
Uppföljning: SLK skickade in ansökan 211031. 
 

- Företagskonto i Willys är öppnat av icke firmatecknare. 
Uppföljning: Mats ändrar lösenord. 
 

- SRLV. Gällande införande av nytt hälsoprogram nivå 1. Gällande central 
registrering av gentest IFT 122-PRA på lapsk vallhund. 
Uppföljning: Inskickat till SKK. 

 
 
§ 10:13 Ekonomisk rapport 
 Mats avlägger rapport. Ett minusresultat från utställningen i Sundsvall uppkom. 
 Helheten ser för övrigt bra ut. 
   
§ 11:13  Lapphunden  

Underlag till tidningen diskuterades. Anette sammanställer text och skickar in till 
julnumret. 

  
§ 12:13 SLK hemsida 
 Fortsatta problem med att lägga upp dokument. Maria undersöker närmare. 
  
§ 13:13  Rasklubbar  

Domarkompendium för samtliga raser ska vara SLK tillhanda senast 2021-11-30. 
Påminnelse till rasklubbar utskickad 21.11.21. 
 
Finsk lapphund  
Inget nytt 
 
Lapsk vallhund  
Inget nytt 

 
Svensk lapphund  
- RAS är klar. SLK har mottagit dokumentet 211104. 

Beslut: SLK har granskat dokumentet och skickar vidare RAS för granskning till 
SKK. 
 

- Det finns idag ett hälsoprogram gällande JNM på Svensk lapphund som 
fortfarande föreligger. Då det inte finns några kända fall på rasen sedan 1993 
beslutade SRSLs styrelsemöte att de vill ansöka om att få detta hälsoprogram 
borttaget. 
Beslut: SLK ställer sig bakom SRSLs önskemål och beslutar att skicka in  
ansökan till SKK om borttagande av hälsoprogram gällande JNM. 
 

-  



§ 14:13  Utställningskommittén  
- Genomförd utställning i Sundsvall 9 oktober. Den ekonomiska sammanfattningen 

visar ett minusresultat. 
- Ett möte med utställningkommittèn planeras. 
- Rasklubbstorget på My Dog. 

Inköp av godibag till deltagare i rasklubbstorget beslutades köpas in. Anette 
undersöker hur avgiften ska betalas. 

   
§ 15:13  Områdesgrupper  

- Nedre norras områdesgrupp meddelar om ett öppnat företagskonto i Willys. 
Information och inloggning till företagskontot skickas till kassören Mats Larsson. 

- Östra planerar genomföra lapphundsträff 29 januari i Södertälje 
 

  
§ 16:13  Övriga frågor 
 Inga övriga frågor förelåg. 
  
§ 17:13  Nästa möte 
 Nästa möte bestämdes till 16 december kl 19:00. 
    
§ 18:13  Mötets avslutande 
 Anette tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Digitalt signerat i Kivra 
 
 
Anette Johansson   Görel Idergard 
Ordförande    Justerare 
 
 
Maria Risberg 
Sekreterare 
  
 
 
 
 
 


