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Protokoll 2022-12-06 Svenska Lapphundsklubben 
Organisationsnummer: 816-000 5545 
 

Plats: Digitalt möte via Zoom 
Deltar: Astrid Vikman, Cattlin Marques, Jenny Andersson-Mård, Lotta Sjaunja, Mari 
Sjölund, Åsa Äng Eriksson 
Lämnat återbud: Caroline Hedström-Olmås , Maria Alvehed 

 

§1. Mötets öppnande 
Ordförande Cattlin hälsande alla välkomna och öppnade mötet 
 

§2. Genomgång av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 

§3. Val av… 
 
a.) … justerare 

Till justerare valdes Mari Sjölund 
b.) … mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Jenny Andersson-Mård 
 

§4. Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
Noterbart är att punkten angående nästa möte, i efterhand fick justeras 
relaterat till oförutsedda händelser som omöjliggjorde för styrelsen att vara 
tillräckligt många för att vara beslutsfattande den 30 november. Således 
flyttades mötet till 6 december. 
 

§5. Tidigare uppdrag 
 SLK har fått avslag på ansökan om att flytta utställningen i Skara gällande 

datum och även gällande Vännäsutställningen avseende plats. Styrelsen 
arbetar med tillsättningen av domare till utställningarna 2023. 

 Vid senaste mötet föreslogs någon typ av nosework-SM/cup. Caroline som 
fick i uppdrag att undersöka detta, har ännu inte återkopplat till styrelsen. 

 Inför domarkonferensen avsatte förra styrelsen 30.000 kronor i budgeten 
för detta. Det visar sig att slutsumman för konferensen nu blir 35.000 
kronor. Dock beror denna högre kostnad på att kostnaderna som det 
räknades på när budgeten avsattes, har stigit. 
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§6. Skrivelser in och ut 
Diverse korrespondens med medlemmar samt kennelklubben har gjorts 
avseende bland annat nya medlemmar, fakturor samt dispensärende på 
lapsk vallhund. 
 

§7. Ekonomi 
Rasklubben har fortsatt god ekonomi. Monter för Stockholmsmässan är 
betald.  
 

§8. Utställningar 
 
a.) Samarbete med Norge 2026 

Mötet ställde sig positiva till förslaget och kommer gå vidare med det. 
 

b.) Domare jubileumsåret 2023 
Styrelsen håller på att tillsätta domare 

 
§9. Nästa möte 

Nästa möte blir onsdag den 8 februari 2023 
 

§10. Mötets avslutande 
Ordförande Cattlin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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