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Mötesprotokoll för SLK HUS styrelsemöte den 8 februari 2023 på zoom. 

Deltagare: Cattlin Marques, Lotta Sjaunja, Åsa Äng Eriksson, Mari Sjölund, Astrid Vikman, 
Jenny Mård Anderson 

Deltog ej: Maria Alvehed, Caroline Hedström Olmås 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat 

§ 2 Fastställande av dagordningen 

Mötet beslöt att fastställa dagordningen med tillägget: § 3b Val av 
mötessekreterare 

§ 3 a) Val av justerare 

 Mötet beslöt att välja Mari Sjölund som justerare 

 b) Val av mötesekreterare 

 Mötet beslöt att välja Lotta Sjaunja som mötessekreterare 

§ 4 Skrivelser 

a) Ingående 

Mötet gick igenom ingående skrivelser. Mari Sjölund fick i uppdrag att 
besvara SRLV 

Mötet beslöt att Cattlin Marques skall representera SLK på den 
specialklubbsträff som skall arrangeras den 6 mars. 

En förfrågan hade inkommit från valberedningen om att få delta på nästa 
möte. Cattlin Marques får i uppdrag att kontakta och inbjuda till nästa möte.  

 

b) Utgående 
Diverse konversation med medlemmar 

 

§ 5 Ekonomi 

Mötet gick igenom preliminär balans och resultatrapport för 2022. Ekonomin är 
god. 
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§ 6 Utställningar 2023 och 2024 

2024 är ansökt i höstas och bordlades. Mötet diskuterade årets utställningar. 
Cattlin Marques och Mari Sjölund får i uppdrag att boka domare till årets 
utställningar. Cattlin Marques får i uppdrag att boka plats till Skara utställningen 
och Maria Alvehed till Vännäs utställningen.  Utställningen i december kommer 
inte kunna vara i den hundhall som hade planerats då de inte längre tar 
utställningar. Lotta Sjaunja och Cattlin Marques jobbar på att finna en ny plats. 
Ringsekreterare är klara till årets två första utställningar och håller på att bokas 
upp även till utställningarna i höst.  

Mötet beslöt att höja anmälningsavgifterna med 25 kr per klass förutom 
valpklass. Detta då det blivit stora ökade kostnader. Detta gör att veteran kostar 
275 kr, junior, unghund, öppen och championklass 375 kr och valpklass 250 kr. 
För utställningar arrangerade inomhus sätts ett maxtak på 400 kr per start i 
anmälningsavgift.  

§ 7 Jubileumsår 

Lapphundstidningen kommer ha ett jubileumstema med lite historik under året. 
Mötet beslöt att dela ut en liten minnesgåva på alla SLK utställningar under året 
samt att ha lite extra fina finalrosetter med jubileumstext. Jubileums middag blir 
i samband med Sundsvallsutställningen i oktober.  

§ 8 Lapphunds SM  

Blir i samband med SLK utställning i Vännäs. Inbjudan kommer i nr 1/2023 av 
Lapphunden. 

Mötet beslöt att ge Malin Åblom i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som 
jobbar med lapphunds SM i viltspår 2023.  

§ 9 Skrivelser från SKK 

a) SKK Remiss 
Mötet diskuterade den remiss som inkommit från SKK angående junior- och 
veteranchampionat. Mötet beslöt att ställa sig positiva till förslagen. Mari 
Sjölund fick i uppdrag att svara SKK på remissen. 
 

b) SKK KF valberedningen 
Mötet diskuterade nomineringsförfarandet och gav alla i uppdrag att fundera 
på lämpliga nomineringar till SKK CS och disciplinnämnden. 

§ 10 Rasklubbar 

a) Finsk lapphund 
Mötet blev informerad om avhopp i styrelsen på grund av sjukdom och 
personliga skäl och att styrelsen kommer jobba vidare utan extra årsmöte då 
det är så kort tid fram till ordinarie årsmöte. SLK HUS tyckte det lät vettigt.  
 

b) Lapsk vallhund 
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Skrivelser från SRLV samt SKK FK besvaras av Mari Sjölund respektive 
Cattlin Marques.  
 

c) Svensk lapphund 
Lotta Sjaunja och Cattlin Marques rapporterade att det även i SRSL styrelse 
kommer bli en del byte av personer i styrelsen då båda kommer kliva ur 
SRSL styrelse. SRSL kommer arrangera sin första officiella utställning i juli 
och dit är Elisabeth Spillman bokad. SRSL i samarbete med SKK DK 
kommer i samband med denna utställning arrangera en domarutbildning. Det 
kommer även bli middag samt RAS möte.  

 

§ 11 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor var anmälda 

§ 12 Nästa möte 

 Mötet beslöt nästa möte till den 21 februari 2023 via zoom 

§ 13 Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.  

 

 

 L
SS

, M
S,

 C
M

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





[
  {
    "personal_id": "20b3f41aca7b2df86d49c33b19200cac9ee66d1671a03f869af9b566a4c40f18",
    "sign_ip": "83.140.76.33",
    "full_name": "Cattlin Marques",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "83.140.76.33",
      "orderRef": "c41885af-fb19-429f-8b74-d03ba83d23ef",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Cattlin Marques",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "79d220a31b9441dc35660ad710be53330f1ed9d6e3cd3807917d63dfa928054b",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 154576
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2023-03-21 08:26",
    "sign_time": "2023-03-21T07:26:07.712Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Mötesprotokoll SLK 8 feb 2023.pdf\nStorlek: 154576 byte\nHashvärde SHA256: 79d220a31b9441dc35660ad710be53330f1ed9d6e3cd3807917d63dfa928054b",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "7d8ea3f67334dfa9a7ed1d571d745d6e088687a914090dac37c37506f5f2bb12",
    "sign_ip": "90.235.34.152",
    "full_name": "MARI SJÖLUND",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "90.235.34.152",
      "orderRef": "f6780f6c-ea96-442d-9aa2-6d1d1ff3a822",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "MARI SJÖLUND",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "79d220a31b9441dc35660ad710be53330f1ed9d6e3cd3807917d63dfa928054b",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 154576
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2023-03-21 08:47",
    "sign_time": "2023-03-21T07:47:09.198Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Mötesprotokoll SLK 8 feb 2023.pdf\nStorlek: 154576 byte\nHashvärde SHA256: 79d220a31b9441dc35660ad710be53330f1ed9d6e3cd3807917d63dfa928054b",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "262c32e1743bd6481489c397b8708fe182dc534e47a39390c07369cfe7fa23f0",
    "sign_ip": "217.213.123.252",
    "full_name": "Lotta Susanne Sjaunja",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "217.213.123.252",
      "orderRef": "0ddda979-203f-4949-92e0-cb94caa01656",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Lotta Susanne Sjaunja",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "79d220a31b9441dc35660ad710be53330f1ed9d6e3cd3807917d63dfa928054b",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 154576
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2023-03-21 10:22",
    "sign_time": "2023-03-21T09:22:36.520Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Mötesprotokoll SLK 8 feb 2023.pdf\nStorlek: 154576 byte\nHashvärde SHA256: 79d220a31b9441dc35660ad710be53330f1ed9d6e3cd3807917d63dfa928054b",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




 
Mötesprotokoll för SLK HUS styrelsemöte den 8 februari 2023 på zoom. 


Deltagare: Cattlin Marques, Lotta Sjaunja, Åsa Äng Eriksson, Mari Sjölund, Astrid Vikman, 
Jenny Mård Anderson 


Deltog ej: Maria Alvehed, Caroline Hedström Olmås 


 


§ 1 Mötets öppnande 


 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat 


§ 2 Fastställande av dagordningen 


Mötet beslöt att fastställa dagordningen med tillägget: § 3b Val av 
mötessekreterare 


§ 3 a) Val av justerare 


 Mötet beslöt att välja Mari Sjölund som justerare 


 b) Val av mötesekreterare 


 Mötet beslöt att välja Lotta Sjaunja som mötessekreterare 


§ 4 Skrivelser 


a) Ingående 


Mötet gick igenom ingående skrivelser. Mari Sjölund fick i uppdrag att 
besvara SRLV 


Mötet beslöt att Cattlin Marques skall representera SLK på den 
specialklubbsträff som skall arrangeras den 6 mars. 


En förfrågan hade inkommit från valberedningen om att få delta på nästa 
möte. Cattlin Marques får i uppdrag att kontakta och inbjuda till nästa möte.  


 


b) Utgående 
Diverse konversation med medlemmar 


 


§ 5 Ekonomi 


Mötet gick igenom preliminär balans och resultatrapport för 2022. Ekonomin är 
god. 







§ 6 Utställningar 2023 och 2024 


2024 är ansökt i höstas och bordlades. Mötet diskuterade årets utställningar. 
Cattlin Marques och Mari Sjölund får i uppdrag att boka domare till årets 
utställningar. Cattlin Marques får i uppdrag att boka plats till Skara utställningen 
och Maria Alvehed till Vännäs utställningen.  Utställningen i december kommer 
inte kunna vara i den hundhall som hade planerats då de inte längre tar 
utställningar. Lotta Sjaunja och Cattlin Marques jobbar på att finna en ny plats. 
Ringsekreterare är klara till årets två första utställningar och håller på att bokas 
upp även till utställningarna i höst.  


Mötet beslöt att höja anmälningsavgifterna med 25 kr per klass förutom 
valpklass. Detta då det blivit stora ökade kostnader. Detta gör att veteran kostar 
275 kr, junior, unghund, öppen och championklass 375 kr och valpklass 250 kr. 
För utställningar arrangerade inomhus sätts ett maxtak på 400 kr per start i 
anmälningsavgift.  


§ 7 Jubileumsår 


Lapphundstidningen kommer ha ett jubileumstema med lite historik under året. 
Mötet beslöt att dela ut en liten minnesgåva på alla SLK utställningar under året 
samt att ha lite extra fina finalrosetter med jubileumstext. Jubileums middag blir 
i samband med Sundsvallsutställningen i oktober.  


§ 8 Lapphunds SM  


Blir i samband med SLK utställning i Vännäs. Inbjudan kommer i nr 1/2023 av 
Lapphunden. 


Mötet beslöt att ge Malin Åblom i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som 
jobbar med lapphunds SM i viltspår 2023.  


§ 9 Skrivelser från SKK 


a) SKK Remiss 
Mötet diskuterade den remiss som inkommit från SKK angående junior- och 
veteranchampionat. Mötet beslöt att ställa sig positiva till förslagen. Mari 
Sjölund fick i uppdrag att svara SKK på remissen. 
 


b) SKK KF valberedningen 
Mötet diskuterade nomineringsförfarandet och gav alla i uppdrag att fundera 
på lämpliga nomineringar till SKK CS och disciplinnämnden. 


§ 10 Rasklubbar 


a) Finsk lapphund 
Mötet blev informerad om avhopp i styrelsen på grund av sjukdom och 
personliga skäl och att styrelsen kommer jobba vidare utan extra årsmöte då 
det är så kort tid fram till ordinarie årsmöte. SLK HUS tyckte det lät vettigt.  
 


b) Lapsk vallhund 







Skrivelser från SRLV samt SKK FK besvaras av Mari Sjölund respektive 
Cattlin Marques.  
 


c) Svensk lapphund 
Lotta Sjaunja och Cattlin Marques rapporterade att det även i SRSL styrelse 
kommer bli en del byte av personer i styrelsen då båda kommer kliva ur 
SRSL styrelse. SRSL kommer arrangera sin första officiella utställning i juli 
och dit är Elisabeth Spillman bokad. SRSL i samarbete med SKK DK 
kommer i samband med denna utställning arrangera en domarutbildning. Det 
kommer även bli middag samt RAS möte.  


 


§ 11 Övriga frågor 


 Inga övriga frågor var anmälda 


§ 12 Nästa möte 


 Mötet beslöt nästa möte till den 21 februari 2023 via zoom 


§ 13 Mötets avslutande 


 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.  
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