Styrelsemöte för Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV)
Plats: Telefonmöte
Tid: 170918 kl. 20.00
Närvarande
Deltagande ledamöter: Stig Berndtsson, Cecilia Henriksson, Michaela Sjöholm, Josefin
Norén, Anneli Lindh, Illari Karlsson, Lotta Brännström (Deltar från17-§112)
Deltagande suppleanter: Evis Engman, Leila Nutti
Deltagande: Marianne Neidhardt -SK i valberedning
Föredragningslista
17-§107 Mötets öppnande
Ordförande Stig Berndtsson hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet
öppnat
17-§108 Utse justerare till protokollet
Cecilia Henriksson utsågs att jämte ordförande justera protokollet
17-§109 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av mötet
17-§110 Föregående protokoll
Protokollet föredrogs och lades därefter till handlingarna
17-§111 Ansvarig för framtagande av exteriörgranskning
Ilari Karlsson utsågs till ansvarig för exteriörgranskning
Beslutet togs 2017-08-24 Per Capsulum
17-§112 Vallanlagsprov
Svenska Kroppsvallarklubben har godkänt våra 3 lapphundsraser, för att utföra vallanlagsprov
enligt FCI-regelverket.
Det vore av värde att även få igenom samma vallanlagsprov som exempelvis Bearded collie.
Gå ut och efterlys en arbetsgrupp med kontaktperson som vill driva och hålla i vallanlagsprov.
Stig Berndtsson tar på sig att fråga Marie Bankhed.
17-§113 RAS och avelsfrågor
Rasklubben för Lapphundarna i Finland vill under nästa år hjälpa Sverige med
inmönstringsfrågor samt har budgeterat för att bistå ekonomiskt och med domare.
Cecilia Henriksson, Lotta Brännström, Illari Karlsson och Leila Nutti sätts ihop till en
arbetsgrupp för RAS- och avelsfrågor, Lotta kontaktperson. Rapport till nästa möte.
17-§114 Valphänvisning och omplacering
Pia Zetterström.
Mötet bestämmer att Leila Nutti tar kontakt med Pia och tillfråga om hon vill sitta kvar
som valphänvisare & omplaceringsansvarig och att dem iså fall tillsammans tar på sig
att ha hand om valphänvisning och omplacering för Lapsk Vallhund.

17-§115 Web-frågor
Evis Engman tar på sig att fråga runt om någon vill ta på sig att arbeta med den kommande
hemsidan
Vår officiella Facebook sida ska endast fungera som informationslänk. genomgång hölls om
hur styrelsemedlemmar skall förhålla sig på sociala medier i egenskap av förtroendevalda.
17-§116 Pågående ärenden
a.) Undersökning av exteriörgranskning av LVH i Finland.
Illari Karlsson berättar att i Finland har man exteriörgranskning och avelsgranskning, FKK
utbildar domare till det. Protokollet som finns gäller för alla raser, specialklubben skapar ett
ideal. Ärenden fortsätter pågå.
b.) Information till nyblivna LVH ägare
Anneli Lindh tar på sig att fråga HuS om uppfödare fortfarande får bjuda på ett års
medlemskap till valpköpare. Ärendet fortsätter pågå.
17-§117 Rapporter
a.) Ekonomi
1.) Kassa
0 kr, inget att rapportera
2.) Ekonomisk rapport
Josefin Norén kollar upp vilken bank som är bäst för oss.
17-§118 Skrivelser och inkommande post
Inga skrivelser inkommit.
17-§119 Lapphunden
Material inskickat till #3, Manusstopp till #4 är i nuläget okänt
17-§120 Övriga ärenden
- Logga och medlemslistor tas upp som egen punkt vid nästa möte, vi måste invänta
medlemslistor för att kunna skicka ut fråga om logga.
-förslag på olika kommittéer och upplägg på dessa.
- Cecilia Henriksson uppdaterar på slk.nu nyheter samt lägger ut loggorna som förslag.
17-§121 Nästa möte
Måndag den 9/10 kl. 19.30
17-§122 Mötets avslutande
Ordförande Stig Berndtsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
Ordförande
____________________
Stig Berntsson
Ort/Datum
____________________
Justerare
____________________
Cecilia Henriksson
Ort/Datum
____________________

Sekreterare
____________________
Michaela Sjöholm
Ort/Datum
____________________

