Styrelsemöte för Svenska Rasklubben för
Lapsk Vallhund

Plats: Telefonmöte via messenger
Tid: 20.00

Kallade ledamöter

Kallade Suppleanter

Stig Berndtsson - N
Cecilia Henriksson - N
Josefin Norén - N
Ulf Zetterström - N
Ilari Karlsson – Ej N
Lotta Brännström - N
Evis Engman - N

Leila Nutti - N
Liza Mattson – ej N
För kännedom
Jeanette Colten-Ferm (Revisor)
Kerstin Lidberg-Nygårds (Revisor)
Beate Johannessen (Valberedning sk)

Föredragningslista

Förslag till beslut eller annan åtgärd

18-§098

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna
och förklarade därmed mötet öppnat.

18-§099

Utse justerare till protokollet

Josefin Norén utsågs att jämte ordförande justera
protokollet.

18-§100

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av mötet.

18-§101

Föregående protokoll

Protokollet föredrogs och lades därefter till
handlingarna.

18-§102

Pågående ärenden
a.) Exteriörbeskrivning
b.) Brev till LVH-ägare
c.) Loggor, tryck

d.) Svar på skrivelse
e.) Web/Hemsida

f.) Domarförfrågan
g.) Aktivitet Piteå

h.) Spårkurs
18-§103

Rapporter
a.) Ekonomi
1. Saldon
2. Ekonomisk rapport
b.) AK
c.) Inmönstring

e.) Web/Hemsida

a.) Josefin
1. 28155 kr på konto + 825 kr i kassan.
2. Inget att rapportera.
b.) Inget att rapportera utöver punkt c).
c.) Inskickat till SKK/AK för beslut.
Mötet ger i uppdrag till AK att se över
grundkriterier för inmönstring.
d.) Inkommit information om ett kommande
vallningsläger 20-21 oktober på Mårtensby
gård.
e.) Se punkt 18-§102 e).

Inkomna skrivelser
a) Skrivelse om lapinporokoira plakett

a)

d.) Vallning

18-§104

a.) Ärende pågår.
b.) Ärende pågår.
c.) Ulf har fått hjälp att förbereda loggan för tryck
samt gjort mindre justeringar – justerad logotyp
antagen av styrelsen. Ärende avslutat.
d.) Skrivelse besvarad, ärende avslutat.
e.) En person har visat intresse av att delta i arbetet
med hemsidan. Evis som har
inloggningsmöjligheterna till hemsidan tar
fortsatt kontakt.
f.) Stig skickar vårt svar till SLK/HuS.
g.) Information om tänkt upplägg av Piteåhelgen,
samt informerar om att event skapas på
facebook samt att inbjudan publiceras under
aktiviteter på hemsidan.
h.) Förberedelser pågår. Planeras i mellansverige.

Mötet tycker att inkommet förslag kan användas
som underlag för arbetet med att utveckla
rasklubbens egna årets-priser.

b) Skrivelse om mailadresser

c)

Information från SRSL om GDPR

18-§105

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

18-§106

Övriga frågor
Ulf

Mötet beslutar att bilda en arbetsgrupp för att
utarbeta underlag för beslut till årets hundtävling inom SRLV. Cecilia Henriksson utses
till sammankallande.
b) Mötet bifaller skrivelsen.
Detta innebär att styrelsen tagit beslut om att
kommittéer och fasta arbetsgrupper under
styrelsen ska ha egna mailadresser, för lättare
tillgång till samtliga
kommitté/arbetsgruppsmedlemmar.
Styrelsemedlemmar har tillgång till samtliga
mailadresser.
Ulf tar med sig frågan till HuS om hur detta ska
lösas rent praktiskt.
c) Tas upp på egen punkt till nästa möte.
a.) Vilande
b.) Cecilia – utkast kommer.
c.) Ulf – redogör från konstituerande möte hos
HuS.
Katarina Brandsten är sekreterare.
Josefin Norén är sk utställningskommittén.
Respektive rasklubb kommer ha en representant
i kommittén men det finns även önskemål om
geografisk spridning.
Jannike Hallin är sk i PR & webkommitté.
Ulf Zetterström är sk i AK. Marie Sörensson &
Marie Sjölund också. SLK/AK ska ha en
samordnande funktion, fungera som kontaktlänk
för respektive rasklubbs avelskommitté,
anordnare av avelskonferenser etc. Önskvärt för
en funktionell organisation är att SLK/AK har
stöd i rasklubben, vilket de har i dagsläget.
Kontakt med övriga rasklubbar diskuterades.
Betonas gör också vikten av att besvara mail inom
styrelsen, när frågor uppkommer mellan möten.

18-§107

Nästa möte

25/6 kl 20.00

18-§108

Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade
därmed mötet avslutat

Mötessekreterare:

Cecilia Henriksson______________________________________________________

Justeras av:

Stig Berndtsson_________________________________________________________
Josefin Norén___________________________________________________________

