Protokoll styrelsemöte nr 9 2021-06-16 Svenska lapphundklubben
Organisationsnummer: 816-000 5545

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

§ 1:9

§ 2:9

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

§ 3:9

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

§ 4:9

Föregående protokoll
Protokoll för styrelsemötet 2021-05-31 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5:9

Kennelfullmäktige i Västerås 2021-09-25
Sista anmälan om delegater från SLK till Kennelfullmäktige är 31 maj.
Uppföljning: Mats Larsson har skickat in anmälan om deltagande av Anette
Johansson och Mats Larsson.

§ 6:9

Beslutsuppföljning
1. Lägga ut info om fullmäktige 2021 på hemsidan och facebook.
Uppföljning: Görel lägger ut information på facebook. Gällande uppdatering med
information på SLKs hemsida, så är det Anette Johansson som ensam har
behörighet med inloggning dit.
Uppföljning 2: Anette har tidigare lagt ut information på hemsidan.

§ 7:9

Lapphunden
Faktura från tryckeriet har inkommit till Anette har skickat vidare till Mats Larsson.

§ 8:9

Rasklubbar
Rasklubbsmöte är bestämt till 20 juni kl 11:00 och inbjudan med dagordning har
skickats ut till alla rasklubbar.
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: Samtliga rasklubbar har anmält representanter till rasklubbsmötet.
Anette Johansson skickar en formell fråga till SRSL om att använda sig av Zoom.

Finsk lapphund


Inget att rapportera

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.
Uppföljning 2: Anette undersöker detta och frågan ska lyftas igen vid nästa
styrelsemöte.

Svensk lapphund


Exteriörbedömningen i Rimbo har ställts in.
Uppföljning: Kassören Mats Larsson återbetalar anmälningsavgifterna.
Uppföljning 2: Kassören har återbetalt anmälningsavgifterna.

§ 9:9 Inkomna skrivelser för perioden 210529-210613
1. Mail från Svenska Brukshundklubben om uppdaterat instruktionen för hur man kopplar
Stripe till sin klubb, så att man ska kunna ta emot online betalningar till tävlingar/prov i
SBK Tävling/SSRK prov. Mail har skickats vidare till samtliga rasklubbar.
2. Mail från SKK/Prov- och tävlingskommittè med utdrag ur justerat protokoll från
sammanträde den 18 maj. Mail har skickats vidare till samtliga rasklubbar.
3. Mail från SKK med uppdaterade anvisningar för exteriörbedömningar från 1 juli 2021.
Informationen har skickats till samtliga rasklubbar. Lotta ändrar på SLKs
informationsmaterial så att det ligger i linje med SKKs anvisningar.
§ 10:9

Utställningskommittén
1. Avbokning av domaren Lisa Molin – återkoppling inväntas
Uppföljning: Lisa ställer upp som reservdomare i Sundsvall, vilket också har
bekräftats av Lisa Molin.
2. Möte planeras att hållas med samtliga utställningskommittèer i rasklubbarna.
Uppföljning: Kommer att diskuteras på rasklubbsmötet 20 maj.
3. Arbetsbeskrivning ska tas fram.
Uppföljning: Kvarstår
4. Katalog för PC
Uppföljning: Jenny Andersson-Mård undersöker möjligheter om eventuellt
användande av programmet
5. Inkommit mail från Görel Idergard med två st ringsekreteraravtal gällande
Rasspecialen i Sundsvall. Ytterligare två ringsekreterare behövs.

§ 11:9

Ekonomisk Rapport
SLK betalar idag för ett swishkonto och Mats ska undersöka vilket swishnummer som
är aktivt.
Uppföljning: Kvarstår.
Mats Larsson avlägger rapport.

§ 12:9

Områdesgrupper
Inget nytt i skrivande stund, men kommer att lyftas på rasklubbsmötet den 20 maj.

§ 13:9

Övriga frågor
Angående Facebook och gällande förfrågan till SLK och vem som har behörighet
diskuterades.
.

§ 14:9

Nästa möte
Nästa möte bestäms till 5 augusti kl 19:00.

§ 15:9

Mötets avslutande
Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Digitalt signerat i Kivra

Ordförande
Anette Johansson

Vid protokollet
Maria Risberg

Justerare
Görel Idergard

