
 

 

Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 

 

Sammanträdesprotokoll 
  
Tid och plats 
2017-07-24 19.30, telefonmöte 
 
Närvarande ledamöter 
Johanna Levin, Sanna Larsson, Anna-Karin Olsson och Ulrica Hjertquist 
 
Frånvarande ledamöter 
Mimmi Lange 
 
Övriga närvarande (under hela eller delar av mötet)  
Helena Bergström, Frida Fridheim, Lena Petterson Wallin och Maria Nilsson 
 

Föredragslista 

            
Ärende:  Förslag till beslut eller annan åtgärd: 

 
17-§028 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna 

och förklarar mötet öppnat 
 

17-§029 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes, med tillägg av 2 
övriga frågor 
 

17-§030 Utse justerare till protokollet  Sanna Larsson och Helena Bergström utses till 
justerare 
 

17-§031 Föregående mötesprotokoll 
Föredragande: Johanna 
 

Protokollet lägges till handlingarna 
 

17-§032 Beslutsuppföljning Bankkonton har ännu ej kunnat öppnas 
 

17-§033 Ordföranden informerar  Nuläget; avvaktar fortfarande underskrivet 
årsmötesprotokoll 
 

17-§034 Ekonomi Ej aktuellt vid dagens möte 
 
 
 
 
 
 

           Johanna Levin           Ulrica Hjertquist



17-§035 Övriga ärenden:  Transparens mot medlemmarna.  

 Beslut att Helena börjar arbeta med ett 
förslag till kommunikationsplan 

 Beslut att Johanna börjar arbeta med 
förslag på policy för sociala medier och 
dna-tester samt roll-lista ”vem gör vad” 

 Beslut om fysiskt möte i september 
(Johanna, Helena och Anna-Karin) 
angående revidering av dokument och 
framtagande av nya, med eventuellt 
ytterligare ett fysiskt möte för hela 
styrelsen längre fram 

 Beslut att ha en stående rubrik i 
Lapphunden ”just nu jobbar styrelsen 
med” 

 Sammanträdesprotokoll ska enligt 
stadgan offentliggöras för medlemmarna.  

 Riktlinjen är att 
sammanträdesprotokollen offentliggörs 
på hemsidan inom 10 dagar från 
sammanträdesdatum.  

 Beslut att börja med e-signering 

 Frågan om kursen i föreningsteknik 
bordlägges till nästa möte.  

 Beslut tas om att kontakta SKK angående 
deras rekommendationer vad gäller 
anmälningsplikt 

 
17-§036 Ärenden som inte får 

diskuteras utanför styrelsen 
innan protokollet är justerat 
 

 

17-§037 Nästa möte Det beslutas att avvakta med ny tid 
 

17-§038 Mötet avslutas Ordförande tackar för visat intresse och avslutar 
mötet   

 
 
 

 

Ulrica Hjertquist 
Mötesordföranden 

Johanna Levin 
Mötessekreterare 

  
 
 

Sanna Larsson 
Justerare 

Helena Bergström 
Justerare 

 

           Johanna Levin           Ulrica Hjertquist




