Styrelsemöte för Svenska Rasklubben för
Lapsk Vallhund (SRLV) 2018-07-30
Kallade ledamöter
NR – närvarande med rösträtt
AF – anmält förhinder
Stig Berndtsson - NR
Cecilia Henriksson - NR
Josefin Norén - AF
Ulf Zetterström - NR
Ilari Karlsson - NR
Lotta Brännström – NR från 18-§124
Evis Engman - NR

Plats: Telefonmöte via messenger
Tid: 20.00
Kallade suppleanter
Leila Nutti - AF
Liza Mattson - NR

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

Föredragningslista

Förslag till beslut eller annan åtgärd

18-§120

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna
och förklarade därmed mötet öppnat.

18-§121

Utse justerare till protokollet

Liza Mattson utsågs att jämte ordförande justera
protokollet

18-§122

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av 18-§124 d.)
samt e.), 18-§125 f.) samt 18-§131 d.).

18-§123

Förgående protokoll

Protokollet föredrogs och lades därefter till
handlingarna.

18-§124
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

Pågående ärenden
Exteriörbeskrivning
Brev till LVH ägare
Spårkurs
Grundkriterier för inmönstring
AG Årets hund-tävling

a.)
a.
b.
b.)
c.)

Rapporter
Ekonomi
Saldon
Ekonomisk rapport
AK
Inmönstring

18-§125

d.) Vallning

e.) Web / hemsida

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

Ärende pågår.
Brev skickat. Ärende avslutat.
Ärende pågår.
Ärende pågår.
Cecilia Henriksson får i uppdrag att ta hjälp av
de hon anser lämpliga för att utarbeta och
presentera ett förslag till nästa möte.

a.)
1. Saldo oförändrat.
2. Inget att rapportera.
b.) Se punkt c.)
c.) Förberedelser pågår för inmönstring under
utställningen i Överkalix 18-19/8.
För information planerar även norska
lapphundklubben för inmönstring i höst.
d.) Inbjudan om höstens vallningsläger uppdaterad
med information om möjligheten att göra
officiellt vallanlagsprov.
Stig Berndtsson tar kontakt med Marie
Bankhed, vallningsansvarig i SRLV, inför nästa
möte för rapport.
e.)
1. Pia Zetterström har erbjudit sig att
bygga/färdigställa hemsidan men vill inte
vara webansvarig.
2. Förslag gällande SLK:s önskemål (se 18§130 a.)) att webansvarig även får detta

f.) Aktiviteter

1. Piteå 13-15/7
18-§126

Hantering av konton vid anmälan

uppdrag. Varje kommitté kommer ansvara
för uppdatering av sina respektive sidor
vilket innebär att uppdraget främst blir
samordnande.
3. Diskussion kring egen domän istället för att,
som nu, ligga under och kopplat till SLK,
vilket försvårar vår administration. Mötet
beslutar att Ulf Zetterström tar kontakt med
Pia Zetterström och ber om ett förslag vad
gäller domän och abonnemang för styrelsen
att ta ställning till. Då detta är något
brådskande fortsätter frågan per mail.
f.) Aktiviteter införs som stående punkt under
rapporter, för att återkoppling från aktiviteter
och arrangemang ska ske.
1. Lotta rapporterar från helgen.
Med anledning av Nose Work-tävlingen uppkom
ytterligare frågor efter föregående möte. Omröstning
skickades ut 28/6 och 30/6 fanns majoritet (5 för, 2
emot) för att gå vidare som beslutet blev klubbat.
Ulf Zetterström får i uppdrag av mötet att utarbeta ett
policyförslag för användande av konton vid
aktiviteter och liknande inom rasklubben.

18-§127

Beslut om inmönstring

Då nya fakta inkommit behövdes ett nytt beslut.
Beslut till tillstyrkande togs per capsulam 2018-0701. Röstetalet var 5 för, 1 emot och en röst var ej
avlagd.
Beslutet innebär att ytterligare 7 hundar godkändes
för inmönstring. Då det på SKK:s utställning i
Överkalix 18-19/8 bara finns en domare som
SKK/UK anser lämplig att mönstra in hundar beslutar
SRLV att bekosta ytterligare en domare med stor
kunskap om rasen (Tuula Pratt).

18-§128

Rasansvar

SLK/HuS meddelar att SRLV delegerats rasansvar
för lapsk vallhund den 19/7 2018.

18-§129

Arbetsbeskrivning

Fortsatt arbete med arbetsbeskrivningar, samtliga
uppdrag har nu gåtts igenom.

18-§130

Inkomna skrivelser
a.) Skrivelse från SLK
b.) Inbjudan att delta på Djurens Dag

18-§131

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

d.) Utse ny valphänvisare/
omplaceringsansvarig.
18-§132

Övriga frågor

a.) Inkommen skrivelse från SLK/HuS angående
rasklubbsrepresentant i SLK PR/web.
b.) Informationen om Djurens Dag (19/8) inkom
mycket sent. Evis Engman kontaktar övriga
rasklubbar för att se om de deltar.
a.) Vilande.
b.) Cecilia – utkast kommer per mail.
c.) Information från SLK/HuS delgavs.
Ulf Zetterström är utsedd till SRLV:s
kontaktperson i SLK/HuS.
d.) Punkt bordlägges.
Inga övriga frågor.

18-§133

Nästa Möte

30/8 kl 20.00.

18-§134

Mötets avslutande

Ordförande tackade alla mötesdeltagare för visat
intresse och avslutade därmed mötet.

Mötessekreterare:

Cecilia Henriksson_______________________________________________________

Justeras av:

Stig Berndtsson__________________________________________________________
Liza Mattson____________________________________________________________

