Styrelsemöte för Svenska Rasklubben för
Lapsk Vallhund (SRLV) 2018-05-14

Plats: Telefonmöte via messenger
Tid:19.30

Kallade ledamöter
NR = närvarande med rösträtt
AF = anmält förhinder

Kallade Suppleanter
Leila Nutti – AF
Liza Mattson – NR

Stig Berndtsson – AF
Cecilia Henriksson – NR
Josefin Norén – NR
Ulf Zetterström – NR
Ilari Karlsson – NR
Lotta Brännström – NR från 18-§074
Evis Engman – NR

För kännedom
Jeanette Colten Ferm (revisor)
Kerstin Lidberg-Nygårds (revisor)
Beate Johannesson (sk valberedning)

Föredragningslista

Förslag till beslut eller annan åtgärd

18-§068

Mötets öppnande

Ulf Zetterström hälsade alla mötesdeltagare
välkomna och förklarade mötet öppnat.

18-§069

Utse mötesordförande

Mötet väljer Ulf Zetterström som mötesordförande.

18-§070

Utse justerare till protokollet

Evis Engman utsågs att jämte mötesordförande
justera protokollet.

18-§071

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av mötet.

18-§072

Föregående protokoll

Protokollet föredrogs och lades därefter till
handlingarna.

18-§073

Pågående ärenden
a) Exteriörbeskrivning
b) Arbetsbeskrivning
c) Brev till LVH-ägare

d) Loggor

e) Svar på skrivelse

a) Ärende pågår.
b) Se § 075.
c) Styrelsen beslutade att Cecilia Henriksson och
Ulf Zetterström ansvarar för att skicka ut senast
reviderad version per mail i första hand.
d) Samtliga i styrelsen ska höra sig för om vi vet
någon som kan hjälpa till med att se över
upplösning och möjliggöra att få loggan i en
kvalitet för tryck.
e) Bordlägges.

18-§074

Ansvarig för Web/Hemsida

Vi har fortfarande ingen som tagit på sig ansvaret för
hemsidan, några är tillfrågade och Evis Engman
uppdaterar med protokoll så länge.

18-§075

Arbetsbeskrivning

Bordlägges till nästkommande möte.

18-§076

a) Spårkurs
b) Aktivitet Piteå

a) Bordlägges.
b) Aktiviteter planeras i samband med SLKutställningen i Piteå den 15/7.
Fredagen planeras spår, sök etc, lördagen efter
SKK-utställningen rasmöte & gemensam
grillning, på söndagen är det SLK-utställning.
c) Styrelsen har fått en förfrågan från en domare
som vill vidareutbilda sig på lapphundsraserna.
Mötet är positiva/neutrala till ansökan, men
diskuterar ifall det ligger på vårt bord att besvara
då vi fortfarande inte fått rasansvar tilldelat.
Beslutet ligger också slutgiltigt hos SLK. Vårt
svar vidareförmedlas till SLK och mötet ger i
uppdrag till Stig att besvara mailet med hur
rasklubben ställer sig till ansökan.

c) Domarförfrågan

18-§077

Rapporter
a) Ekonomi
1. Kassa, konton
2. Ekonomisk rapport
b) AK

a)

c) Inmönstring

c)

d) Vallning

d)

e) Web/hemsida

e)

18-§078

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

18-§079

a) Lapphunden
b) Nyhetsbrev

a) Vilande.
b) Önskemål finns om att få in såväl information
som bör stå i nyhetsbrev som bilder! I övrigt
rapportera från vallningsläger samt informera
om planerade träffar & aktiviteter.
c) Diskussion kring vad som händer inom SLK, då
styrelsen inte längre har någon kontaktperson i
SLK/HUS.
Styrelsen har tagit del av kallelse till
fullmäktigemötet och ett möte kring detta
kommer hållas. Delegater inhämtar styrelsens
synpunkter inför mötet.

c) Information/kontakt SLK

18-§080

Övriga frågor
a) Årsmöteshandlingar

b) Möte om bemötande

c) Årets hund-priser

b)

1. Kassa: 364 kr konto: 30 455 kr
2. Inget att rapportera.
Inget att rapportera utöver inmönstringsprojektet
(se punkt c).
Lotta Brännström lämnar en kort redovisning
om inmönstringsprojektet så här långt, hittills
har 14 hundar inkommit som intresserade av
inmönstring.
Önskan finns att vi får skriftligt från SKK att de
står för registreringskostnaden av inmönstrade
hundar.
Josefin informerar från läger som anordnades i
Örnsköldsvik: 3 deltagande lapska, det var
mycket uppskattat så det kommer bli ytterligare
ett vallningsläger i höst.
Protokoll utlagda.

a)

Diskussion kring årsmöteshandlingar.
Verksamhetsplan måste justeras enligt
årsmötesbeslut, mötet beslutar att Stig, som
skrivit den ursprungligaverksamhetsplanen, får i
uppdrag att göra detta.
b) Diskussion kring nyttan av informella möten
inom styrelsen för att ha en god kommunikation
och ett väl fungerande samarbete inom gruppen.
c) Diskussion kring årets hund 2017. Mötet
beslutar att be SLK justera listan så den är
korrekt, för senare publicering. Ulf Zetterström
kontaktar SLK/HUS.

18-§081

Nästa möte

Nästa möte blir måndag 21/5 kl. 19.30.

18-§082

Mötets avslutande

Mötesordförande tackade för visat intresse och
förklarade därmed mötet avslutat.

Mötessekreterare:

Cecilia Henriksson_______________________________________________________

Justeras av:

Ulf Zetterström__________________________________________________________
Evis Engman____________________________________________________________

