Protokoll styrelsemöte 2021-05-12 Svenska lapphundklubben
Organisationsnummer: 816-000 5545
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Anette Johansson, Mats Larsson, Lotta Brännström, Görel Idergard, Maria Risberg
Meddelat förhinder: Jenny Andersson-Mård

§ 1:6
.
§ 2:6

Mötets öppnande
Anette Johansson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3:6

Val av justerare
Till justerare valdes Mats Larsson.

§ 4:6

Föregående protokoll
1 Protokoll daterat 2021-04-15, hänskjuts till nästa styrelsemöte 27 maj
2 Protokoll daterat 2021-04-22, hänskjuts till nästa styrelsemöte 27 maj

§ 5:6

Beslutsuppföljning
1. Mail från medlem med frågor angående SRSL.
Beslut: att Anette Johansson samt Maria Risberg ansvarar för att besvara
skrivelsen.
Uppföljning: Den inkomna skrivelsen är besvarad.
2. Fråga angående hedersmedlemskap. Hur SLKs pengar ska betalas in om man är
hedersmedlem i rasklubb.
Beslut: att Mats Larsson lägger in som medlem samt skickar ut en avi från oss.
Uppföljning: Mats har lagt in medlem och skickat ut en avi från oss. Mats
ansvarar att göra samma sak om det inkommer ytterligare ärende i frågan.
3. Ansökan om ekonomiskt bidrag till forskningsprojekt från SRSL.
Beslut: att bjuda in en representant från SRSL till styrelsemöte 27 maj, som kan
föredra om forskningsprojektet.
4. Mail från medlem angående förvaring av klubbens saker.
Beslut: att Anette Johansson ansvarar för att hämta upp klubbens saker och
förvara dem.
Uppföljning: Anette har hämtat klubbens material och förvarar det hemma hos
sig.
5. Frågan om medlemskap i flera rasklubbar kom upp.
Beslut: att Mats Larsson tar kontakt med SKK och undersöker rutiner.
6. SRFL skickade för en tid sen in RAS för granskning hos oss innan den skickas
vidare. Beslut: Maria Risberg och Jenny Andersson-Mård går igenom RASdokumentet för justering, vilket kommer att lyftas igen på nästa styrelsemöte för

godkännande. Maria Risberg tar kontakt med AK för en återkoppling och
uppdatering i ärendet.
Uppföljning: Maria och Jenny har granskat RAS-dokumentet. Maria har haft
uppföljning med AK/Lovisa för ytterligare revidering. Inväntar det reviderade
dokumentet.
7. Lägga ut info om utställningar samt fullmäktige på hemsidan och facebook.
Uppföljning: Anette har uppdaterat med information om utställningar på
hemsidan. Information om fullmäktige 2021 kvarstår.
§ 6:6

Lapphunden
Material från SLK till nästa nummer av Lapphunden, manusstopp 210515.
Beslut: Anette skriver i SLK spalten.

§ 7:6

Rasklubbar
Rasklubbsmöte, deltagare samt beslut om datum.
Beslut: Rasklubbsmöte bestäms till 20 juni kl 11:00. Anette skriver inbjudan i samråd
med Maria. Maria skickar ut inbjudan till rasklubbarna när den klar. Lotta ska
undersöka möjligheten att ha mötet via teams. Lotta återkopplar till SLK HUS via
Messenger.
Finsk lapphund
• RAS
Inväntar reviderat material. Läs ovan under beslutsuppföljning punkt 6.
Lapsk vallhund
Inget att rapportera
Svensk lapphund
• Ansökan om bidrag till forskningsprojekt, inbjudan till styrelsemöte för dragning av
forskningsprojektet, beslut om datum samt återkoppling till SRSL.
Uppföljning: Maria skickar ut inbjudan till SRSL om att vi önskar att en
representant som de utser deltar på styrelsemötet 27 maj. En skriftlig
sammanställning av projektet ska vara SLK tillhanda i god tid innan mötet.
• Återkoppling till SRSL gällande exteriörbedömning
Beslut: Anette svarar SRSL på inkommen skrivelse gällande exteriörbedömning.
Kommunikation Rasklubbar:
Beslut: Kommunikation till och från SLK HUS ska i huvudsak ske via cs@slk.nu
Alternativt i de fall det är ekonomiska frågor kassör@slk.nu
I en framtid kan SLK tänkas använda sig av fler funktionsadresser men i skrivandets
stund finns endast de tidigare nämnda adresserna.

§ 8:6

Inkomna skrivelser för perioden 210504-210511
1. Mail från SRSL ang. exteriörbedömning
Mail från SKK innehållande svar på frågor som SLK ställt till SKK avseende regler för
exteriörbedömningar
Mail från SRSL ang exteriörbedömning
Mail från SRLV gällande exteriörbedömning i SLK´s regi
Mail gällande Anmälan till kommande exteriörbedömningen

SLK HUS fattade på styrelsemötet den 22 oktober 2020 beslut om att uppdra åt
rasklubbarna att genomföra exteriörbedömning för specialklubbens samtliga tre raser
samt att rasklubbarna skulle stå för såväl kostnader som inkomster för
exteriörbedömningen. SLK HUS har efter det att beslutet fattats fått information från
SKK att det inte är möjligt att delegera uppdraget till rasklubb då exteriörbedömning
enligt SKK´s regler ska ske i specialklubbens regi.

Av det svar SLK mottagit från SKK gällande exteriörbedömning framgår det att det är
möjligt för specialklubb att uppdra till någon annan att på plats hålla i det praktiska
genomförandet av exteriörbedömningen. Det behöver inte vara någon i SLK HUS
styrelse. Enligt SKK´s svar kan det vara någon som är medlem i en rasklubb.
SLK HUS måste därmed fatta ett nytt beslut som ersätter det tidigare fattade beslutet
avseende hur SLK hanterar exteriörbedömningar omfattade samtliga tre ras inom
specialklubben.
Beslut: SLK HUS beslutar att de exteriörbedömningar som SLK arrangerar ska
genomföras i SLK´s regi. För att hantera det praktiska kan vid behov en eller flera
medlemmar i en rasklubb tillfrågas av SLK HUS att vara SLK HUS behjälpliga. Det
eventuella överskott som SLK gör på en exteriörbedömning där medlemmar från
specifik rasklubb varit SLK behjälplig på plats vid genomförandet av överenskommen
exteriörbedömning, ska avsättas till den rasklubb som medlemmen/medlemmarna
tillhör. Efter avslutad exteriörbedömning sammanställer SLK´s kassör utgifter och
inkomster och fastställer det ekonomiska utfallet. I det fall SLK HUS har gjort ett
överskott på exteriörbedömningen meddelar SLK rasklubben att det finns möjlighet att
ta del av det överskott som SLK gjort vid den specifika exteriörbedömningen. För att få
tillgång till pengarna ska rasklubben inkomma skriftligt till kassören med besked om att
rasklubben tar emot pengarna. SLK´s kassör genomför då transaktionen. Vid förlust
utgår inga pengar.
2. Mail från SKK gällande möjlighet för klubbar med raser som tillåts delta vid SvKVs
prov att inkomma med synpunkter. Svar senast 210516.
Beslut: Maria skickar ut dokumentet till SRSL samt till SRFL. SRLV har redan fått
utskicket.
3. Mail från SKK tävlingsavdelning gällande godkända specialklubbsutställningar 2023.
4. Mail från Peder Tholin Säljare friluftsmuseerna, Norra berget, Svartviks industriminnen
& Gudmundstjärn Kultur och fritidsförvaltningen Sundsvalls museum.
5. Mail från SRLV med förfrågan om protokoll från SLK, samt bifogade protokoll för
föregående verksamhetsår för SRLV
Uppföljning: SRLV har fått samtliga protokoll sedan konstituerande mötet 2020
tillsänt sig liksom SRFL och SRSL.
6. Mail från Pernilla Magnusson ang. avgång i förtid från uppdraget som ledamot i SLK
Beslut: SLK HUS går på dagens möte igenom de uppdrag Pernilla haft som ledamot i
styrelsen och fördelar dem enligt följande:
Ny sekreterare blir Maria Risberg. Maria kommer att vara såväl protokollförare vid SLK
HUS möten som korresponderande sekreterare med ansvar att sköta SLK HUS mail.
Görel tar över ansvaret för facebook.
Lotta tar över samordningsansvaret för exteriörbedömning.
Anette uppdras att göra en avstämning med Pernilla.
7. Mail från Ewa Vikermo Rajala i samverkan med Boden Event// Läggs till handlingarna.
8. Mail från SRSL ang medlemmar tom 210501
Uppföljning: Mats sköter utskick av de olika listorna gällande medlemmar till
rasklubbarna.
9. Mail från SKK medlem gällande nya medlemmar
10. Mail från SKK medlem gällande etiketter nya ägare
Uppföljning: Mats sköter utskick av de olika listorna gällande medlemmar till
rasklubbarna.

11. Mail från SKK med bifogat dokument avseende förslagsbank för att förhindra
smittspridning på utställning
Beslut: Maria skickar ut informationen till rasklubbarna.
§ 9:6

Utställningskommittén
Inget att rapportera

§ 10:6

Ekonomisk Rapport
Mats avlägger en ekonomisk rapport.

§ 11:6

Områdesgrupper
Fler medlemmar har anmält intresse för områdesgrupperna.

§ 12:6

Övriga frågor:
Genomgång av vikten att följa SKK´s regelverk avseende sekretess för styrelseledamot.
Styrelseportalen från REDUCA. Mats skickar ut länk med information för genomläsning till
nästa styrelsemöte.

§ 13:6

Nästa möte
Nästa möte bestäms till 2021-05-27 kl. 19:00.

§ 14:6

Mötets avslutande
Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Digitalt signerat i kivra

Ordförande
Anette Johansson
Vid protokollet
Maria Risberg

Justerare
Mats Larsson

