
 
 

Protokoll styrelsemöte 2021-05-31 Svenska lapphundklubben  
Organisationsnummer: 816-000 5545  
 
 
Plats:   Telefonmöte 
Deltar:  Liselott Brännström, Mats Larsson, Görel Idergard, Jenny 

Andersson-Mård, Maria Risberg 
Meddelat förhinder:  Anette Johansson 
 
 
§ 1:8  Mötets öppnande  
 Liselott hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 .  
§ 2:8  Godkännande av dagordning  
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3:8  Val av justerare  
 Till justerare valdes Görel Idergard 
  
§ 4:8  Föregående protokoll  

1. Protokoll för styrelsemötet 2021-05-27, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5:8 Kennelfullmäktige i Västerås 2021-09-25/26 
 Sista anmälan av delegater från SLK till Kennelfullmäktige är 31 maj. 
 Mötet beslutar att Mats Larsson och Anette Johansson åker, Mats skickar in anmälan. 
 
§ 6:8  Beslutsuppföljning  
 

1. Ansökan om ekonomiskt bidrag till forskningsprojekt från SRSL.  
Uppföljning: SLK har till förra styrelsemötet bjudit in en representant från SRSL 
och där Cattlin Marques deltar. Cattlin berättar mer ingående om 
forskningsprojektet gällande inkorsning på Svensk Lapphund. Bakgrund och 
historia, vad som har gjorts och vad som planeras.  
Uppföljning: Beslut om ekonomiskt bistånd bordläggs tills nästa möte 31 maj. 
Beslut: Styrelsen var eniga om att ge ett ekonomiskt bistånd mot uppvisande av 
inkommen redovisning med tillhörande kvitto. SRSL ansökte om 30000kr och 
styrelsen beviljar hela beloppet. Däremot var inte styrelsen eniga om storleken på 
bidraget där 3 stycken ledamöter var för och 2 stycken var emot. Därför reserverar 
sig Liselott Brännström och Görel Idergard mot storleken av summan till bidraget. 
 

2. Frågan om medlemskap i flera rasklubbar kom upp.  
Uppföljning: Mats Larsson har varit i kontakt med SKK och det inga problem för 
SKK att hantera detta men det kan ta lite tid för IT att ordna med det praktiska 
genomförandet. Beslut för genomförande tas vid nästa möte 31/5. 
Beslut: Mötet beslutar att Mats Larsson tar hand om genomförandet att ordna det 
praktiska. 
 
 

 



3. SRFL skickade för en tid sen in RAS för granskning hos oss innan den skickas 
vidare.  
Beslut: att Maria Risberg och Jenny Andersson-Mård går igenom RAS-
dokumentet 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 dokumentet. Maria har återkopplat till 
Lovisa Frack i AK/SRFL för ytterligare revidering. Lovisa inkom med en reviderad 
version av RAS-dokumentet. 
Beslut: Mötet beslutar skicka in RAS-dokumentet till SKK. Jenny Andersson-Mård 
reserverar sig mot beslutet. 
 

4. Lägga ut information om fullmäktige 2021 på hemsidan och facebook. 
Uppföljning: Görel lägger ut information på facebook.  Gällande uppdaterad 
information på SLKs hemsida, så har Anette Johansson sedan tidigare uppdaterat 
hemsidan. 

 
§ 7:8  Lapphunden  

Inkommen insändare och uppkomna frågor från redaktör gällande anonym insändare 
i tidningen innan tryckning. Redaktören inväntar svar från oss. 
Uppföljning: Beslut måste hänskjutas till nästa möte 31 maj, då styrelsen i kväll är 
för få för att gå till beslut.  
Beslut: Samtliga i styrelsen beslutade per capsulam 29/5 att inte tillåta anonyma 
insändare i tidningen. Redaktören är informerad om beslutet samma datum. 

 
 
§ 8:8  Rasklubbar  

Rasklubbsmöte är bestämt till 20 juni kl 11:00. 
Beslut: Maria tar fram förslag på inbjudan och skickar ut till Lotta för revidering. Som 
sen skickas ut till rasklubbarna. Lotta har tittar på vilka möjligheter som finns att 
genomföra mötet på bästa sätt.  
Uppföljning: En inbjudan har tagits fram och Maria skickar vidare till rasklubbarna. 

 
 

Finsk lapphund  
 

• Se beslutsuppföljning §6:8 punkt 4. 
 
Lapsk vallhund  

 

• Hemsidan www.lapskvallhund.slk.nu önskas tas bort. 
Uppföljning: Frågan hänskjuts till när Anette Johansson är tillbaka, då hon ensam har 
behörighet att genomföra detta. 

 
  
Svensk lapphund  
 

• Se beslutsuppföljning §6:8 punkt 1. 
 

• Exteriörbedömningen i Rimbo har ställts in. 
Uppföljning: Mats återbetalar inkomna anmälningsavgifter. 
 
 
 
 

 
 

http://www.lapskvallhund.slk.nu/


§ 9:8 Inkomna skrivelser för perioden 210525-210528 
 
 

1. Mail från Svenska Kroppsvallarna. Gällande nya regler vid NHAT där rasklubbar nu från 

årsskiftet har möjlighet att prioritera sin egen ras. Informationen har skickats vidare till 

rasklubbarna. 

2. Mail från SRSL med protokoll. 

3. Mail från SKK Disciplinnämnd med beslut från sammanträdet 2021-04-23. 

 
§ 10:8  Utställningskommittén  

Avbokning av domaren Lisa Molin.  

Uppföljning: Görel väntar på återkoppling från Lisa Molin angående om hon har 

möjlighet att åta sig att vara "reservdomare" i Sundsvall i oktober utifall 

anmälningarna överstiger den tidigare domarens bedömningsantal. 

 
 Arbetsbeskrivning ska tas fram. 
 
§ 11:8  Ekonomisk Rapport  

SLK betalar idag för ett swishkonto och Mats ska undersöka vilket swishnummer som 
är aktivt. 

 
§ 12:8  Områdesgrupper  
 Inget att rapportera. 
 
§ 13:8  Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. . 
 
§ 14:8  Nästa möte  
 Nästa möte bestäms till 16 juni klockan 19:00 
  
§ 15:8  Mötets avslutande 
 Lotta tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
Digitalt signerat i Kivra 
 
 
 
Vice ordförande  Justerare 
Liselott Brännström  Görel Idergard 
 
Vid protokollet 
Maria Risberg 
  
 


