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Protokoll 2022-06-14  

Svenska Lapphundsklubben 
Organisationsnummer: 816-000 5545 

 

 

 

Plats: Digitalt möte via Zoom 

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

Äng Eriksson 

 

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

 

§ 1:6 Mötets öppnande 

 Ordförande förklarade mötet för öppnat och hälsade alla välkomna 

 

§ 2:6 Fastställande av dagordning 

 Mötet beslöt att fastställa dagordningen  

 

§ 3:6 Val av mötesjusterare 

Mötet beslöt att välja Lotta Sjaunja till mötesjusterare 

 

§ 4:6 Val av mötessekreterare 

 Mötet beslöt att välja Marie Sjölund som mötessekreterare 

 

§ 5:6  Genomgång av föregående protokoll 

 Mötet beslöt att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

 

§ 6:6 Skrivelser 

a) Inkomna  

Ingående skrivelser föredrogs av ordförande och sekreterare 

b) Utgående 

Utgående skrivelser föredrogs av ordförande och sekreterare 
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§ 7:6 Ekonomi 

 Kassören rapporterade att ekonomin är god.  

 

 

§ 8:6 Årsmöte 2022 

a) Protokoll 

Det har tagit tid att få protokollet från fullmäktige justerat, men nu är 

förhoppningen att det snart skall vara färdigjusterat.  

b) Skrivelse 

Mötet beslöt att uppdra sekreterare att skicka ett svar på skrivelsen. 

 

§ 9:6 Lapphunds SM  

a) Regler 

Det finns regler för lapphunds SM fastställda på SLK RS 2015.  

Mötet beslöt att göra redaktionella ändringar så att klasserna för 

lydnaden överensstämmer med aktuella lydnadsregler.  

b) Avgifter  

Mötet beslöt att fastställa anmälningsavgifterna till 50 kr per individuell 

start och 100 kr per lag.  

c) Sponsorer/priser 

Mötet diskuterade möjliga sponsorer. Mötet beslöt att kontakta Agria, 

Essential och några av de andra sponsorer som sponsrat våra 

utställningar.  

 

§ 10:6 Verksamhetskonferens 

Verksamhetskonferensen är avklarad. Det deltog representanter från alla 

tre rasklubbar och även några områdesgrupper. Det var bra diskussioner 

och flera bra förslag från deltagarna. Mötet beslöt att presentationen 

från mötet med kommentarer från mötet kommer publiceras på 

hemsidan.  

 

§ 11:6 SLK Utställningar 

a) 2022 
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Norrtälje utställningen fungerade bra. Till nästa helg är det Vännäs. 

Sekreteraren rapporterade att allt är i ordning inför utställningen. 

Mötet beslöt att ge ordförande i uppdrag att kontakta arrangören för 

Höör utställningen.  

b) 2023 

På verksamhetskonferensen fick rasklubbar och områdesgrupper 

förfrågan om de vill hålla i en av utställningarna. Mötet beslöt att 

Vännäs utställningen blir den utställning som SLK centralt arrangerar. 

Men att Piteå kan vara en bättre plats för arrangemanget  

Mötet beslöt att uppdra åt kassören att kolla alternativ plats/ort för 

arrangemanget, då även lapphundsSM skall arrangeras tillsammans 

med den utställningen.  

c) 2024 

På verksamhetskonferensen fick rasklubbarna en inbjudan att 

ansöka om att få arrangera en officiell SLK utställning och eller 

rasutställning. Mötet beslöt att sekreteraren kontaktar rasklubbarna i 

detta ämne.  

 

d) Samarbetsavtal mellan rasklubb och SLK  

Mötet beslöt att uppdra åt utställningskommittén att arbeta vidare med 

samarbetsavtalet och presentera ett förslag på nästa styrelsemöte.  

§ 12:6 AK 

Mötet beslöt att uppdra åt avelskommittén att arrangera en 

avelskonferens.  

§ 13:6 Domarkonferensen 2022 

Vid överlämnandet av SLK har den gamla huvudstyrelsen missat att 

informera nuvarande huvudstyrelse om att två möten angående 

domarkonferensen var planerade i maj. Mötet beslöt att uppdra 

ordförande att kontakta berörda klubbar för att få till ett möte. 

Ordförande har haft kontakt med SKK utsedda granskare av SLK 

rasernas kompendium. Arbetet med kompendier för lapsk vallhund och 

svensk lapphund är i stort sett klart. Kompendiet för finsk behöver 

skrivas om.  

§ 14:6 Rapport Finsk lapphund 

 Inget att rapportera 

§ 15:6 Rapport Svensk lapphund 

Arbetet med inkorsningsprojektet går framåt. Resultat kommer snart 

presenteras för genvariationstestningen.  

§ 16:6 Rapport  Lapsk vallhund 

a) Skrivelse från lapsk vallhund angående protokoll och SM 
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Mötet beslöt att uppdra ordförande att svara på skrivelsen.  

b) Förfrågan om kritiker 

Ordförande och sekreterare rapporterade att de har varit i kontakt 

med SRLV och att kritiker kommer skickas från gamla sekreteraren 

och utställningskommittén.  

 

§ 17:6 Områdesgrupper 

Sekreteraren rapporterade att hon har kontaktat både tidigare och nya 

kontaktpersoner. Det saknas för Mellansvenska, övre norra och södra.  

Mötet beslöt att ge sekreteraren i uppdrag att kontakta rasklubbarna 

och uppmana dem att komma med förslag på kontaktpersoner.  

§ 18:6 Medlemsärenden 

Bordlägges 

 

§ 19:6 Lapphunden 

Ordförande rapporterade att tidningen är försenad på grund av covid på 

tryckeriet. Tryckerier har också informerat att tryckpriserna kommer öka 

drastiskt.  

Mötet beslöt att ge kassör och ordförande i uppdrag att ta in offerter från 

flera tryckerier, för att få en prisbild och kunna välja det tryckeri som 

passar Lapphunden bäst både servicemässigt som prismässigt.  

 

§ 20:6 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor fanns anmälda. 

§ 21:6 Nästa möte 

Mötet beslöt att nästa möte till den 26 juli. Tid bestäms senare.  

§ 22:6 Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet  
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Protokoll 2022-06-14  


Svenska Lapphundsklubben 
Organisationsnummer: 816-000 5545 


 


 


 


Plats: Digitalt möte via Zoom 


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


Äng Eriksson 


 


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


 


§ 1:6 Mötets öppnande 


 Ordförande förklarade mötet för öppnat och hälsade alla välkomna 


 


§ 2:6 Fastställande av dagordning 


 Mötet beslöt att fastställa dagordningen  


 


§ 3:6 Val av mötesjusterare 


Mötet beslöt att välja Lotta Sjaunja till mötesjusterare 


 


§ 4:6 Val av mötessekreterare 


 Mötet beslöt att välja Marie Sjölund som mötessekreterare 


 


§ 5:6  Genomgång av föregående protokoll 


 Mötet beslöt att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


 


§ 6:6 Skrivelser 


a) Inkomna  


Ingående skrivelser föredrogs av ordförande och sekreterare 


b) Utgående 


Utgående skrivelser föredrogs av ordförande och sekreterare 


 







§ 7:6 Ekonomi 


 Kassören rapporterade att ekonomin är god.  


 


 


§ 8:6 Årsmöte 2022 


a) Protokoll 


Det har tagit tid att få protokollet från fullmäktige justerat, men nu är 


förhoppningen att det snart skall vara färdigjusterat.  


b) Skrivelse 


Mötet beslöt att uppdra sekreterare att skicka ett svar på skrivelsen. 


 


§ 9:6 Lapphunds SM  


a) Regler 


Det finns regler för lapphunds SM fastställda på SLK RS 2015.  


Mötet beslöt att göra redaktionella ändringar så att klasserna för 


lydnaden överensstämmer med aktuella lydnadsregler.  


b) Avgifter  


Mötet beslöt att fastställa anmälningsavgifterna till 50 kr per individuell 


start och 100 kr per lag.  


c) Sponsorer/priser 


Mötet diskuterade möjliga sponsorer. Mötet beslöt att kontakta Agria, 


Essential och några av de andra sponsorer som sponsrat våra 


utställningar.  


 


§ 10:6 Verksamhetskonferens 


Verksamhetskonferensen är avklarad. Det deltog representanter från alla 


tre rasklubbar och även några områdesgrupper. Det var bra diskussioner 


och flera bra förslag från deltagarna. Mötet beslöt att presentationen 


från mötet med kommentarer från mötet kommer publiceras på 


hemsidan.  


 


§ 11:6 SLK Utställningar 


a) 2022 







Norrtälje utställningen fungerade bra. Till nästa helg är det Vännäs. 


Sekreteraren rapporterade att allt är i ordning inför utställningen. 


Mötet beslöt att ge ordförande i uppdrag att kontakta arrangören för 


Höör utställningen.  


b) 2023 


På verksamhetskonferensen fick rasklubbar och områdesgrupper 


förfrågan om de vill hålla i en av utställningarna. Mötet beslöt att 


Vännäs utställningen blir den utställning som SLK centralt arrangerar. 


Men att Piteå kan vara en bättre plats för arrangemanget  


Mötet beslöt att uppdra åt kassören att kolla alternativ plats/ort för 


arrangemanget, då även lapphundsSM skall arrangeras tillsammans 


med den utställningen.  


c) 2024 


På verksamhetskonferensen fick rasklubbarna en inbjudan att 


ansöka om att få arrangera en officiell SLK utställning och eller 


rasutställning. Mötet beslöt att sekreteraren kontaktar rasklubbarna i 


detta ämne.  


 


d) Samarbetsavtal mellan rasklubb och SLK  


Mötet beslöt att uppdra åt utställningskommittén att arbeta vidare med 


samarbetsavtalet och presentera ett förslag på nästa styrelsemöte.  


§ 12:6 AK 


Mötet beslöt att uppdra åt avelskommittén att arrangera en 


avelskonferens.  


§ 13:6 Domarkonferensen 2022 


Vid överlämnandet av SLK har den gamla huvudstyrelsen missat att 


informera nuvarande huvudstyrelse om att två möten angående 


domarkonferensen var planerade i maj. Mötet beslöt att uppdra 


ordförande att kontakta berörda klubbar för att få till ett möte. 


Ordförande har haft kontakt med SKK utsedda granskare av SLK 


rasernas kompendium. Arbetet med kompendier för lapsk vallhund och 


svensk lapphund är i stort sett klart. Kompendiet för finsk behöver 


skrivas om.  


§ 14:6 Rapport Finsk lapphund 


 Inget att rapportera 


§ 15:6 Rapport Svensk lapphund 


Arbetet med inkorsningsprojektet går framåt. Resultat kommer snart 


presenteras för genvariationstestningen.  


§ 16:6 Rapport  Lapsk vallhund 


a) Skrivelse från lapsk vallhund angående protokoll och SM 







Mötet beslöt att uppdra ordförande att svara på skrivelsen.  


b) Förfrågan om kritiker 


Ordförande och sekreterare rapporterade att de har varit i kontakt 


med SRLV och att kritiker kommer skickas från gamla sekreteraren 


och utställningskommittén.  


 


§ 17:6 Områdesgrupper 


Sekreteraren rapporterade att hon har kontaktat både tidigare och nya 


kontaktpersoner. Det saknas för Mellansvenska, övre norra och södra.  


Mötet beslöt att ge sekreteraren i uppdrag att kontakta rasklubbarna 


och uppmana dem att komma med förslag på kontaktpersoner.  


§ 18:6 Medlemsärenden 


Bordlägges 


 


§ 19:6 Lapphunden 


Ordförande rapporterade att tidningen är försenad på grund av covid på 


tryckeriet. Tryckerier har också informerat att tryckpriserna kommer öka 


drastiskt.  


Mötet beslöt att ge kassör och ordförande i uppdrag att ta in offerter från 


flera tryckerier, för att få en prisbild och kunna välja det tryckeri som 


passar Lapphunden bäst både servicemässigt som prismässigt.  


 


§ 20:6 Övriga frågor 


 Inga övriga frågor fanns anmälda. 


§ 21:6 Nästa möte 


Mötet beslöt att nästa möte till den 26 juli. Tid bestäms senare.  


§ 22:6 Mötets avslutande 


 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet  
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