
 
 

Protokoll styrelsemöte nr 11 2021-09-09 Svenska lapphundklubben  
Organisationsnummer: 816-000 5545  
 
Plats: Telefonmöte 
Deltar: Anette Johansson, Liselott Brännström, Mats Larsson, Maria Risberg, Görel Idergard, 

Jenny Andersson-Mård 
 
 
§ 1:11  Mötets öppnande  
 Anette Johansson hälsar alla välkomna och öppnade mötet 
 .  
§ 2:11  Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
  
§ 3:11  Val av justerare  

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

  
§ 4:11  Föregående protokoll  

Protokoll nr 10 för styrelsemötet 2021-08-05 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5:11 Kennelfullmäktige i Göteborg 2021-10-22/24. 
 Mats och Anette är anmälda och samordnar det praktiska runt bokningen.  
 Ordförandemöte tillsammans med SLKs delegater Mats och Anette lyftes. 

Maria skickar en fråga till rasklubbarna om det önskasatt ha ett ordförandemöte innan 
Kennelfullmäktige. 

 
§ 6:11 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 bevakar att det blir klart. 

 
§ 7:11 SLK fullmäktige 2022. 

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

  
§ 8:11  Beslutsuppföljning  
 Inga beslutsuppföljningar. 
 
§ 9:11 Ekonomisk rapport 
 Mats avlägger rapport. 
 
§ 10:11  Lapphunden  

Ordförandespalten är skriven och inskickad. Tidningen är på väg till medlemmarna. 
Inslag i decembernumret diskuterades. Motioner, kallelser och planerade utställningar 
i decembernumret var några idéer gällande innehåll. Domarkonferens kommer att 
genomföras 2022, så mer information om det är lämpligt. 
 

 



§ 11:11 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. 

  
§ 12:11  Rasklubbar  

Raskompendium för samtliga raser ska vara SLK tillhanda senast 2021-11-30. 
 
Finsk lapphund  
RAS är godkänd av SKK och kommer publiceras både på SKK.se och Svenska 
Rasklubben för Finsk Lapphund. 

 
Lapsk vallhund  

  
Svensk lapphund  
Revidering av RAS har påbörjats. 

 
§ 13:11 Inkomna skrivelser för perioden 210801-210907 

Medlem som frågar hur man gör för att äska pengar till aktivitet. Maria återkopplar via 
telefon med medlem. 

 SKK – Förslag på nya typstadgar. 
Medlem med fråga om valpköpare är medlemmar. Maria återkopplar via mail till 
medlem. 

  SKK/AK Protokollsutdrag CS nr5-2021 
 
 
  

§ 14:11  Utställningskommittén  
 Uppföljning och planering Sundsvall 9 oktober 

- Bestyrelse. Är inte klart och behöver ordnas. 
- Inköp tält? Tält finns att tillgå till utställningen, kan komma att behövas köpas in 

längre fram. 
- Personal som är berättigade till ersättning för resa, ska använda SKK reseräkning.  

  
 Arbetsbeskrivning ska tas fram. (punkten kvarstår) 
 
§ 15:11  Områdesgrupper  
 Inget att rapportera 
 
§ 16:10  Övriga frågor 
 Inga övriga frågor 
  
§ 17:10  Nästa möte 
 Nästa möte bestäms till 21 oktober kl 19:00 
  
§ 18:10  Mötets avslutande 
 Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
  
Digitalt signerat i Kivra 
 
 
Ordförande    Justerare 
Anette Johansson   Görel Idergard 
 
 
Sekreterare 
Maria Risberg 



 


