Protokoll nr 14 2021-12-16 Svenska lapphundklubben
Organisationsnummer: 816-000 5545

Plats:
Deltar:
Deltar ej:

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

§ 1:14

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

§ 2:14

§ 3:14

Val av justerare
Mats Larsson valdes till justerare

§ 4:14

Föregående protokoll
Protokoll nr 13 för styrelsemötet 2021-11-22 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5:14

Inkomna skrivelser för perioden 211122-211216
211123 SKK/CS Protokoll nr 6-2021
211123 Förslag till revidering av prestationsklass. (Se § 8:14)
211129 SKK/DK Inbjudan till digitalt möte, anm senast 31/12, vidarebefordras till
SRSL
211130 SRSL Domarkompendium för Svensk lapphund
211201 SKK/AK Beslut om att godkänna RAS för Finsk lapphund
211201 SKK, Beslut från disciplinnämndens sammanträde 20211008
211206 SRLV Domarkompendium för Lapsk vallhund.
211207 SKK justerat protokoll från SKK Kennelfullmäktige 2021
211207 SRLV Fråga om utskick gällande datum för motioner till SLK Fullmäktige
211210 SKK Föreningskunskap på distans - kursstart 26 januari 2022.
211210 SKK Information om utbildning/kurs – diplomerad avelsfunktionär.
211216 SKK medlemshantering vid extra medlemskap.

§ 6:14

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.
Uppföljning 4: Ett förslag har tagits fram och inkommit till SLK.
Beslut: SLK stödjer förslaget och återkopplar till arbetsgruppen.

§ 7:14

SLK fullmäktige 2022.
Ett tidigare beslut om att genomföra fullmäktige i Upplandsväsby 2-3 april finns taget.
Efter att inkommen skrivelse från SRSL om önskan att SLK flyttar fram fullmäktige tas
nytt beslut om att hålla fullmäktige den 7 maj.
Anette undersöker om 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.

§ 8:14

Beslutsuppföljning
- Ett förslag har tagits fram av en arbetsgrupp som SLK tillsammans med
rasklubbarna tagit fram, där reglerna för att delta i prestationsklass har reviderats.
Ett förslag har tagit fram. Mötet finner förslaget bra och beslutar att ställa sig
bakom förslaget.
- Domarkompendium – Lapsk Vallhund & Svensk Lapphund har inkommit.
Kompendiet för Finsk Lapphund inväntas. Dessa kommer att skickas in efter
styrelsemötet i januari.

§ 9:14

Ekonomisk rapport
Mats avlägger rapport. En ekonomisk sammanställning har utgått till styrelsen innan
mötet.

§ 10:14

Lapphunden
Sista tidningen för året är utskickat och anländer medlemmar inom kort.
Manusstopp för tidningen nr 1 2022 är 15 februari. Görel sammanställer årets
utställningar och bokade domare för året 2022. Maria skriver om revideringen av
tävlingsreglerna för att delta i prestationsklass. Underlag för SLK fullmäktige och
information runt detta tar Mats fram. Anette skriver ordförandespalten.

§ 11:14

SLK hemsida
Maria tar kontakt med supporten för hjälp om det skulle behövas, tidigare beslut finns
med avsatta medel till detta.

§ 12:14

Rasklubbar
Domarkompendium för samtliga raser ska vara SLK tillhanda senast 2021-11-30.
Påminnelse till rasklubbar utskickad 21.11.21.
Finsk lapphund
- SLK inväntar kompendiet från finsk lapphund.
Lapsk vallhund
- Har inkommit med domarkompendium för Lapsk Vallhund
Svensk lapphund
- Har inkommit med domarkompendium för Svensk Lapphund

§ 13:14

Utställningskommittén
- Arbetet löper på med Rasklubbstorget på My Dog.

§ 14:14

Områdesgrupper
Arbetet pågår med att ta fram ett arbetsdokument med tydlig uppställning gällande
rutiner till funktionärer vid tävling.

§ 15:14

Övriga frågor
Rutiner när medlem tillhör fler än en rasklubb har undersökts. Rasklubbar skickar
information om medlem detta berör till SKK medlemsservice.

§ 16:14

Nästa möte
11 januari 2022 kl 19:00.

§ 17:14

Mötets avslutande
Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Anette Johansson
Ordförande

Maria Risberg
Sekreterare

Mats Larsson
Justerare

