Styrelsemöte för Svenska
Rasklubben för Lapsk Vallhund
(SRLV) 2017-11-20
Kallande ledamöter
Stig Berndtsson
Cecilia Henriksson
Josefin Norén
Michaela Sjöholm (frånvarande)
Anneli Lindh
Ilari Karlsson (frånvarande)
Lotta Brännström (frånvarande,
närvarar från 17-§ 147.)

Plats: Telefonmöte
Tid: 19.00 – 21.00

17-§142

Mötets öppnande

17-§143a,
§143b,

Utse justerare till protokollet.
Utse sekreterare för mötet.

17-§144

Godkännande av dagordningen

17-§145

Föregående protokoll

Ordförande Stig Berndtsson hälsade alla mötesdeltagare
välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
a, Josefin Norén utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
b, Evis Engman utsågs att vara mötessekreterare som ersättare
för Michaela Sjöholm.
Dagordningen godkändes av mötet med tillägg av §
151b,nyhetsbrev, information från SLK, rapporter web,
inmönstring, vallanlagsprov
Protokollet föredrogs och lades därefter till handlingarna.

17-§146

Pågående ärenden
1. Exteriörbeskrivning
2. Arbetsbeskrivning för AK

17-§147

3. Information till nyblivna LVHägare
4. Aktivitetskommittén
5. Medlemskap i specialklubb samt
Rasansvar
Bordlagda ärenden
1. Skrivelse om valpförmedling

2. Skrivelse om mentalitet LVH
3. Skrivelse med förslag för att få
fler medlemmar
4. Skrivelse om
avelsrekommendationer
5. Loggor
17-§148

Rapporter
a. Ekonomi
1. Kassa
2. Ekonomisk rapport
b. Web/hemsidan

17- §149
B,

Skrivelser
Förfrågan från SLK om
kontaktperson till PR-kommitén.

17-§150

Årsmötet

Kallade suppleanter
Evis Engman – ordinarie
Leila Nutti (anmält frånvaro)
För kännedom
Jeanette Colten-Ferm
(Revisor)
Kerstin Lidberg- Nygårds (Revisor)
Marianne Neidhardt
(Valberedning sammank)

1. pågår
2. Beslutades att styrelsens medlemmar skriver ner förslag på
arbetsbeskrivning/ansvar för våra bildade kommitéer: web, AK,
aktivitet, valpförmedling,; mejlas ut i styrelsen som underlag
för fortsatt arbete med frågan.
3. Pågår
4. Pågår
5. Pågår
1. Vi vill gärna ha fler rasinformatörer utöver valpförmedlare.
Cecilia Henriksson sammanfattar “valpsköpsråd” utifrån
rasbästa. Rasinformatörer s ka vara pålästa på RAS.
Skrivelsen bearbetas vidare av AK.
2. Skickas till AK för granskning.
3. Förslaget antogs och skall ses över av styrelsen.
4.Skickas till AK för granskning.
5. Styrelsens ledamöter väljer ut tre loggor som får gå vidare till
omröstning., mailar till Cecilia Henriksson som återkommer till
styrelsen med förslag, max 6 st.
a. Josefin Norén rapporterar att föreningens bankkonto är hos
Handelsbanken.
1.På kontot finns 12 191 kr.
2.Anneli Lindh har påbörjat försäljning av reflexartiklar där en
del av försäljningsumman går till SRLV.
b. Arbete är påbörjat
Mötet ajourneras till onsdag 22/11 kl 20.00.
Mötet återupptogs onsdag 22/11 kl.20.00
Josefin Norén utsågs att vara rasklubbens kontaktperson
gentemot PR-kommitén i SLK.
Förfrågan har kommit in från SLH att dela lokal/plats med deras
årsmöte den 17-18/3 2018 i Härnösand. Josefin Norén skickar
prisuppgifter . Anneli Lindh undersöker samverkan med SLK

utställning i Orsa.
Stig Berndtsson undersöker samverkan med SRFL:s årsmöte,
plats är Skövde.
17-§151 a,
17 - §151b,

Lapphunden
Nyhetsbrev

17-§152

17-§153

Övriga ärenden – inkommande
mejl att svara:
a, efterfrågan på information till
medlemmar
b, efterfrågan på kontaktuppgifter
till valberedning
c, förfrågan att ge tack till
avgående valpförmedlare
Nästa möte

17-§154

Mötets avslutande

Mötessekreterare

a. Ärendet vilar tills en redaktör är tillsatt.
b.Cecilia Henriksson ansvarar för att nyhetsbrev publiceras på
hemsida/Facebook.
Evis Engman ansvarar för svar via Binero mejl:
a, svara att nyhetsbrev/protokoll publiceras på SLK.s hemsida.
b, svarar att vi kompletterar på SLK:s hemsida/rassklubben.
c, svarar att ett personligt tack ges.
Telefonmöte; måndag den 4/12 kl.19.30 – 21.00, 2017
Ordförande Stig Berndtsson tackade för visat intresse och
förklarade mötet avslutat

:

Evis Engman
_____________________________

Justeras av :
Stig Berndtsson
____________________________

Josefin Norén
_______________________________

