
Protokoll nr 5 2022-05-17 Svenska lapphundklubben

Organisationsnummer: 816-000 5545

Plats:            Zoom Möte Den 17 maj 19:00

Deltagare: Cattlin Marques, Maria Alvehed, Astrid Vikman, Mari Sjölund,

Åsa Äng Eriksson, Lotta Sjaunja och Jenny Andersson-Mård.

Anmält förhinder: Caroline Hedström Olmås.

§1:5             Mötets öppnande

Cattlin öppnade mötet.

§2:5             Godkännande av dagordning.

Mötet beslöt att godkänna dagordningen.

§3:5              Val av justerare

Mötet beslöt att välja Mari Sjölund till justerare

§4:5              Föregående protokoll

Mötet beslöt att lägga protokoll 3 och 4 till handlingarna.

§5:5a            Skrivelser, inkomna

Cattlin gick igenom inkomna skrivelser.

§5:5b           Skrivelser, utgående

Cattlin  gick igenom utgående skrivelser.



§6:5             Ekonomisk rapport.

Ekonomin gick igenom. Det har sedan sist kommit in medlems och

anmälningsavgifter. Ekonomin är god.

§7:5             Områdesgrupper

Mötet beslöt att ge Maria och Mari i uppdrag att ta fram ett förslag på

arbetsbeskrivning som beslutsunderlag på nästa möte.

Mötet beslöt att ge Cattlin i uppdrag att via tidningen efterlysa medlemmar

som önskar ingå i områdes grupperna.

§8:5             Utställningskommittén

Mötet diskuterade Vännäs utställningen. Mötet beslöt att samtliga i

styrelsen aktivt behöver försöka få tag på funktionärer dit.

Mötet beslöt att uppdra Mari att skapa messenger grupper för de olika

utställningarna.

Mötet diskuterade de kvarvarande utställningarna i Hörby och Sundsvall.

§8:5a           Utställningar 2022, 2023, 2024

2023

Det är oklart vilka domare som är bokade 2023. Mötet gav Cattlin i

uppdrag att kontakta tidigare utställningsansvarig.

2024

Mötet beslöt att tillskriva rasklubbarna och områdes grupperna med

förfrågan om de vill arrangera en SLK utställning var. En utställning håller SLK

centralt i.

Mötet beslöt att ta upp frågan på verksamhetskonferensen.

§8:5b           Utse sammankallande i Utställningskommittén

Mötet beslöt att välja Mari som sammankallande för

utställningskommittén.



§8:5c            CUA utbildning/Ringsekreterare utbildningen

Mötet diskuterade vikten av att ha egna funktionärer. Mötet gav Cattlin i

uppdrag att kontakta SKK för att se om vi kan hålla i en egen CUA utbildning

och kanske även en ringsekreterarutbildning helst på distans.

Mötet beslöt att ta upp detta och kontrollerar intresset för detta på

verksamhetskonferensen.

§9:5            PR Kommitté

Mötet beslöt att bordlägga frågan och ta upp det på verksamhets

konferensen.

§10:5          Avelskommittén-Utse sammankallande

Mötet beslöt att att välja Cattlin som sammankallande i avelskommittén.

Maria Alvehed för Finsk Lapphund och att en förfrågan skickas ut till SRLV.

§11:5         Domarkonferensen

Mötet diskuterade domarkonferensen. Rasklubbarna har ett fortgående

arbete.

§11:5a        Domarkompendium LVH

Kompendiet för lapsk vallhund har kommit tillbaka med kommentarer från

SKK och behöver kompletteras. Det skall enligt den gamla styrelsen ha

skickats vidare till SRLV.

§11:5b        Domarkompendium FLH

Mötet beslöt att godkänna domarkompendium gällande  finsk lapphund för

inskickning till SKK för granskning.

§11:5c        Domarkompendium SLH

Kompendiet för svensk lapphund är godkänt av tidigare styrelse. Det hade

missats att skickas in, så det är nu inskickat.



§12:5          Lapsk Vallhund Protokollsutdrag + bilaga

Mötet diskuterade situationen med SRLV som undersöker att lämna

SLK. Mötet uppdrog Cattlin att besvara SKK  FK  skrivelse. Mötet finner

att det är viktigt att ta reda på hur väl förankrat beslutet att lämna SLK

är hos medlemmarna.

§13:5          Svensk Lapphund

Mötet diskuterade den situation som svensk lapphund har och beslöt att

skicka iväg den skrivelse som fanns som underlag inför mötet, till SKK CS,

FK och AK.

SRSL rapporterade att alla genetiska prover är insamlade (totalt 50 st) och

att svar förhoppningsvis kommer i början av sommaren.

§14:5          Finsk Lapphund

Det fanns en fråga i från SRFL hur de skall hantera ett utträde ur klubben.

Mötet kom fram till att SRFL behöver kontakta SKK medlemsservice.

SRFL saknar två personer i valberedningen, för att välja in en ny person

behövs ett extra årsmöte för just de valen/valet. Alternativt är att låta

posterna vara vakanta.

§15:5          Lapphunden

Mötet beslöt att välja Cattlin som SLK representant i redaktionen samt

ansvarig utgivare. Jenny hjälper till med korrekturläsningen. Nästa nummer

kommer ut i juni.

§16:5          Lapphunds SM

Mötet beslöt att lapphunds SM blir den 13 augusti 2022. Cattlin har

kontaktat Knivsta BK.

§17:5          Avtackning av föregående styrelse i SLK



Mötet beslöt att avtacka avgående SLK styrelse. Summan per person

fastställdes till max 250 kr. Lotta får i uppdrag att ordna med gåvor.

§18:5          Övriga frågor

Inget att ta upp.

§19:5          Nästa möte

Mötet beslöt att nästa möte blir den 14 juni kl 19:00 via zoom. Nästföljande

möten blir vecka 30, 36, 42, och 48.

skrivelser som medlemmar vill skall tas upp på mötet skall vara inskickat en

vecka innan mötet.

§20:5          Mötets avslutande

Cattlin tackade för ett trevligt möte och avslutade därmed mötet

Ordförande                                    Justerare                             Protokollförare

Cattlin Marques Mari Sjölund Maria Alvehed


