
 

 

 

Protokoll 2022-09-20 Svenska Lapphundsklubben 
Organisationsnummer: 816-000 5545 

 

Plats: Digitalt möte nr 7 via Zoom 

Deltar: Cattlin Marques, Jenny Andersson-Mård, Lotta Sjaunja, Mari Sjölund 

Lämnat återbud: Astrid Vikman, Caroline Hedström-Olmås , Maria Alvehed, Åsa 

Äng Eriksson 

 

             Mötets öppnande 

             Ordförande Cattlin hälsande alla välkomna och öppnade mötet 

 

§ 1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

§ 2. Val av justerare 

Till justerare valdes Lotta Sjaunja 

 

§ 3. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Jenny Andersson-Mård 

 

§ 4. Domarkonferensen 

Domarkonferensen diskuterades. Kompendiumet för Svensk Lapphund är 

klart. Finsk Lapphund har nyligen skickat sitt till SLK som ska gå igenom det 

och vidarebefordra det till SKK. Gällande Lapsk Vallhund är det oklart hur det 

är med kompendium. Lotta Sjaunja får i uppdrag att ta kontakt med Scandic 

avseende förtäring under konferensen. Gällande hundar som ska visas på 

konferensen, är det klart med tre av varje kön på finsk lapphund. Svenska 

rasklubben svensk lapphund jobbar på att ta fram vilka sex hundar som ska 

med på konferensen. Lapsk vallhund har svårt att få ihop tre hundar av varje 

kön, men har anmält några hundar i alla fall. Konferensen kommer ej vara 

tillgänglig för annat än de domare som ska deltaga samt föreläsarna. Marja 

Talvitie har relaterat till sjukdom lämnat återbud och kommer att ersättas av 

Christian Lauluten. Ägare till hundarna som deltar, ges ej rätten att själva 

deltaga eller visa sina hundar. Hundarna kommer att visas av handlers. 

 

§ 5. 2024 års utställningar 

Styrelsen beslutade om att arrangera följande utställningar år 2024: 

 

 18 Maj – Rimbo 



 25 Maj – Piteå 

 14 Juni – Leksand – Kvällsutställning. I samband med denna kommer 

Dalarnas kennelklubb hålla sin årliga utställning 15 juni. SLK planerar 

att ha en hel Lapphundshelg denna helg med utställning 14 juni, trolig 

middag 15 juni samt lapphunds-SM och eventuella rasmöten den 16 

juni. 

 7 Juli – Tvååker 

 10 September – Hörby 

 6 Oktober – Sundsvall  

 

§ 6. Rasmonter Stockholm 

Styrelsen diskuterade rasmonter vid Älvsjömässan i December. Svensk 

Lapphund har som nationalras en egen monter. Tidigare har alla tre raserna 

haft separata montrar. Men relatera till stigande priser, planerar rasklubben 

att ha en gemensam monter för Lapsk Vallhund och Finsk Lapphund. 

Styrelsen ska se över vilket PR-material som finns att tillgå och vad som 

eventuellt behöver köpas in. Ann-Charlotte Beckman har erbjudit sig att ta 

hand om arbetet med montern. Vid nästa styrelsemöte kommer budget att 

avsättas för detta ändamål. 

 

§ 7. Övriga frågor 

Svenska Rasklubben Lapsk Vallhund hade via mail inkommit med frågor och 

funderingar, se nedan. 

 

 Avsaknad av mötesprotokoll – Dessa kommer att läggas ut på hemsidan 

inom kort. För tillfället saknas webbmaster, vilket styrelsen söker efter. 

 Arbetsbeskrivning m.m samt gränsdragning för områdesgrupperna – 

Styrelsen återkommer i frågan. 

 Avsaknad av kritiklappar – Kontakt har tagit med föregående styrelse, 

vars sekreterare ska ha skickat ut de kritiklappar som finns. Vid kontroll, 

framkommer att SKK ej har uppdaterat adressen för sekreterare i SLK, 

varför kritiklappar som inkommit för 2022 även de skickats till föregående 

sekreterare. Föregående sekreterare får i uppdrag att skicka år 2022 

kritiklappar. Denna adress kommer att ändras. Viktigt att känna till är även 

att alla arrangörer inte skickar ut kritiklapparna till rasklubbarna. Därför har 

inte rasklubben många av kritiklapparna heller. 

 Orginalfaktura Länsförsäkringar avseende klubbförsäkring – Det är 

Svenska Kennelklubben som sköter denna inbetalning, varför frågor om 

orginalfakturan hänvisas till dem. 

 Uppdatering om digitalt möte inför mässorna i vinter – På grund av lågt 

deltagarantal ställdes det digitala mötet in. 

 Frågor inför domarkonferensen – Information  har lämnats. 

 

 



§ 8. Nästa möte 

Mötet beslöt att näst möte blir via zoom den 28 sept 19:00  

 

§ 9. Mötets avslutande 

Ordförande Cattlin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 


