Styrelsemöte för Svenska Rasklubben för
Lapsk Vallhund (SRLV) 2018-04-10

Plats: telefonmöte via messenger
Tid: 19.30 – 22.00

Kallade ledamöter
NR = närvarande med rösträtt
N = närvarande utan rösträtt

Kallade suppleanter
Leila Nutti - N
Liza Mattson - N

Stig Berndtsson - NR
Cecilia Henriksson – NR t o m 18-§061
Josefin Norén - NR
Ulf Zetterström - NR
Ilari Karlsson - NR
Lotta Brännström – NR från 18-§054 c.)
Evis Engman – NR, mötessekreterare från
18-§057

För kännedom
Jeanette Colten Ferm (revisor)
Kerstin Lidberg-Nygårds (revisor)
Beate Johannessen (sk valberedningen)

Föredragningslista

Förslag till beslut eller annan åtgärd.

18-§050

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och
förklarade därmed mötet öppnat.

18-§051

Utse justerare till protokollet

Ulf Zetterström utsågs att jämte ordförande justera
protokollet.

18-§052

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av mötet.

18-§053

Föregående Protokoll

Protokollet föredrogs och lades därefter till
handlingarna.

18-§054

Pågående ärenden
a.) Exteriörbeskrivning
b.) Arbetsbeskrivning
c.) Valpförmedling

d.) brev till LVH-ägare
e.) loggor

a.) Ärendet pågår.
b.) Ärendet pågår. Samtliga ska läsa igenom och återkoppla kring inskickat förslag till nästa möte.
c.) Förslag från ak godkänns med mindre justeringar:
ändring av rubrik så styrelsens policy för valpförmedling framgår, samt begränsning till hur tidigt valpannons kan läggas ut, innan planerad kull. Ärende avslutat.
d.) Senaste utkast med ändringar enligt tidigare protokoll mailas till alla i styrelsen. Ärendet pågår.
e.) Logotypförslag nr 1 fick flest röster. Josefin Norén
tar kontakt med förslagslämnaren för att få fram ett
original med bra upplösning.

18-§055

Ansvarig för AK

Liselott Brännström utsågs till sammankallande för AK.
Styrelsen beslutar att kommittén tills vidare består av
Liselott Brännström, Cecilia Henriksson, Ilari Karlsson,
Marie Bankhed och Leila Nutti.

18-§056

Ansvarig för arbetsgrupp för Vallning

Marie Bankhed utsågs till vallningsansvarig. Styrelsen
beslutar att arbetsgruppen tills vidare består av Marie
Bankhed och Leila Nutti.

18-§057

Ansvarig för Web/Hemsida

Ingen person i styrelsen är intresserad att vara ansvarig
för Web/Hemsida. Ärendet pågår.

18-§058

Ansvarig för inmönstring

AK utsågs att vara ansvarig för arbetet med inmönstring.

18-§059

Ansvarig för exteriörbeskrivning

Ilari Karlsson utsågs att vara ansvarig för
exteriörbeskrivning.

18-§060

Kontaktperson till SLK-HUS

Ulf Zetterström utsågs att vara kontaktperson till SLKHUS.

18-§061

a.) Utseende av tre delegater till SLK-HUS
årsfullmäktigemöte.
b.) Utseende av tre reservdelegater.

a.) Ulf Zetterström, Cecilia Henriksson och Elizaveta
Mattsson utsågs till delegater att representera SRLV vid
årsfullmäktigemötet.
b.) Christine Olsson och Marie Bankhed utsågs till
reservdelegater. Förslag på ytterligare en reservdelegat
kan inlämnas fram till fredag den 13/4. Beslut tas per
capsulam.

18-§062

Rapporter
a.) Ekonomi
1.) Kassa, konton
2.) Ekonomisk rapport
b.) AK
c.) Inmönstring
d.) Vallning
e.) web / Hemsida

a.)
1.) kassa 0 kr , på bank 25840 kr
b.) AK ska svara på inkommen fråga om råd och hänvisar till lämplig instans.
c.) Styrelsen beslutade att köpa en annons i tidningen
Samefolket för inmönstring för 2100 kr inkl. moms.,
med tillägg att Leila Nutti mejlar ut ett reviderat förslag
på annons där det framgår att det är den ursprungliga
lapska vallhunden som söks.
d.) Inget att rapportera.
e.) Evis Engman lägger in de protokoll som finns fram
till årsmötet på hemsidan. Årsmötesprotokoll läggs ut
på hemsidan när det är färdigjusterat.

18-§063

Inkomna skrivelser
Skrivelse angående lapska vallhundar i avel,
med 5:a på skott.
(ärendet bordlagt sen föregående möte).

Styrelsen beslutade att Stig Berndtsson svarar på skrivelsen till brevställaren.

18-§064

a.) Lapphunden
b.) Nyhetsbrev
c.) Information/ kontakt SLK

a.) Vilande
b.) Inget att rapportera.
c.) Ulf Zetterström meddelar att han är ny kontaktperson till SLK och ger sina kontaktuppgifter.

18-§065

Övriga frågor

Styrelsen diskuterade vikten av att arrangera medlemsträffar.

18-§066

Nästa möte

Måndag den 14 maj kl. 19.30 via Messenger.

18-§067

Mötets avslutande

Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse
och förklarade därmed mötet avslutat.

Mötessekreterare:
Cecilia Henriksson
________________________________________________________________________________
Evis Engman
________________________________________________________________________________

Justeras av:
Stig Berndtsson
________________________________________________________________________________

Ulf Zetterström
________________________________________________________________________________

