
 
 

 

Protokoll fört vid SRSLs styrelsemöte 190806 
 

Närvarande: Erna-Britt Nordin, Lotta Sjaunja, Cattlin Marques, Susanne Lindén Nylén, 

Catharina Brandsten 

Anmäld frånvaro. Anna Tallroth 

 

 

§ 19-35 Mötets öppnande 
 Erna-Britt Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 19-36 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 19-37 Val av justeringsman 

Mötet utsåg Susanne Lindén Nylén att jämte ordförande justera 
protokollet. 

   
§ 19-38 Föregående mötesprotokoll 

Mötet gick igenom föregående mötesprotokoll och noterade att SRSL nu 
är anmälda till Stockholms hundmässa samt att en av Cattlin Marques 
valpköpare kommer vara behjälplig med att ta fram en film till montern.  
SRSL saknar fortfarande en person till avelsrådet och ny förfrågan ska 
göras. Sekreteraren ska skicka ut det justerade domarkompendiet (gäller 
alla rasklubbar) från SKK. 
Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 

§ 19-39  Skrivelser/Rapporter 
a) Ordförande 

Inget att rapportera 
b) Sekreterare 

- Släktskapslistan 2019 från SLU har inkommit och distribuerats till 
styrelsen. 

- Information från Kroppsvallarna 
- Bekräftelse på anmälan till rasklubbstorget för Stockholm 

hundmässa 
- Information från SLK gällande medlemsinbetalningar 
- Mejl från uppfödare som vill erbjuda nya valpköpare medlemslap i 

SRSL- 
 

c) Övriga 



 
 

Inget att rapportera 
 
§19-40  Ekonomi 

Kassören rapporterar att ekonomin är god. Det finns 59 633 sek på 
kontot. 

 

§ 19-41 Avel 
a) RAS. (släktskapslistan) 

Catharina Brandsten och Cattlin Marques har tittat på mer på nya 
släktskapslistan och framförde några tankar runt de relativt stora 
skillnader man kan se när man jämför med 2018-års lista. Mötet 
uppdrar åt sekreteraren att kontakta Erling Standberg och be honom 
kommentera detta. När svar erhållits kan vi lägga ut listorna med en 
liten förklaring. 
Gällande RAS i digital version så har både Lotta Sjaunja och Cattlin 
Marques försökt hitta bra lösningar men ingen av lösningarna de sett 
når upp till de krav som vi ställer på hanteringen av enkätsvaren. 
Mötet beslutar därför att det får bli en nedladdningsbar enkät 
(pappersvariant). Mötet uppdrar åt Lotta Sjaunja och Cattlin Marques 
med hjälp av Catharina Brandsten att dra igång arbetet. 

b) Uppdrag från årsmöten: 
i. Projektgrupp för inkorsning 

I väntan på besked från SKK gällande finansiering av 
pilotprojektet för genetisk variation så arbetas det fram 
en lista på 10-15 hundar som i så hög grad som möjligt 
ska representera hela rasen, dvs så många linjer som 
möjligt ska vara representerade. 

ii. Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK. 
Avvaktar hälsoenkäterna. 

iii. Omstartade gen/spermieprojektet 
Sekreteraren ska återkoppla med SKK i frågan. 

 
§ 19-42 Aktiviteter 

a) Rasmöte i med inofficiell utställning i Sundsvall 
Cattlin Marques har kollat upp lämplig lokal. Finns dock tveksamheter 
runt hela arrangemanget så frågan bordläggs. 

b) Andra rasmöte 
Vid SRSLs årsmöte framkom det att flera medlemmar/uppfödare i 
södra/västra Sverige var intresserade av ett rasmöte. Mötet uppdrar 
därför till Susanne Lindén Nylén och Catharina Brandsten att 
bestämma datum för ett rasmöte i Göteborg (förmodligen under 
november månad). 

c) Ungdomsläger 



 
 

Tyvärr inkom inga anmälningar. 
d) Hundpromenader 

Kommer att arrangeras under hösten. Mer information kommer 
senare 
 

§19-43 Domarkompendium 
SLK kommer att ansöka om domarkonferens och SRSL behöver ta fram 
ett nytt fint domarkompendium. Mötet utsåg Erna-Britt Nordin att leda 
arbetet med framtagandet av nytt domarkompendium. Fler personer, 
utanför styrelsen, men i rasklubben kommer att tillfrågas om de kan 
tänkas ingå i arbetsgruppen. 
Mötet beslutar också att man baserat på styrelsens diskussioner tillika 
diskussioner i samband med årsmötet vill ansöka om en revidering av 
rasstandarden hos SKK och då återgå till tidigare skrivningar. Då var det 
en mer generös skrivning gällande tillåtna färger. Mötet uppdrar åt Erna-
Britt Nordin att ta fram ett utkast på en ansökan om standardrevidering. 

 
§19-44 Utställningar 

a) Märsta i augusti 
Cattlin Marques och Lotta Sjaunja hanterar detta. 

b) Genrepet 
Uppdatering från Anna Tallroth bör ske på nästa möte. 
 
 

§19-45 PR 
SRSL är anmälda till Stockholms hundmässas rastorg för 
nationalraserna. 

 
. 

§ 19-46 Övriga frågor 
a) Mötet beslutar att skänka en minnesgåva om 200 kr från SRSL till 

WWF för att hedra en veterinär som nyligen har gått bort. Veterinären 
var mycket involverad i det gamla MA projektet och har gjort mycket 
gott för vår ras. 

b) Erna-Britt Nordin lyfter frågan om medlemsvård. Vad kan SRSL göra 
för sina medlemmar. Hon lyfte SRLVs medlemsblad som ett gott 
initiativ och önskar att SRSL gör något likande. Mötet uppdrar åt 
Madelen Lindström att revidera redan befintlig text. Sekreteraren kan 
sen skicka ut till medlemmarna via mejl. 
 

§ 19-47 Nästa möte. 
 Nästa möte blir den 10 september, klockan 1800. 
 



 
 

§ 19-48 Mötet avslutas 
 Erna-Britt Nordin förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet Ordförande  Justeras 
 
 
 
C. Brandsten E-B. Nordin  S. Lindén Nylén 


