Protokoll fört vid SRSLs styrelsemöte 2018-07-17
Fysiskt möte i SKKs lokaler, Sollentuna

Närvarande: Erna-Britt Nordin, Lotta Sjaunja, Madelene Lindström, Cattlin Marques,
Catharina Brandsten
Anmäld frånvaro: Anna Tallroth, Susanne Lindén Nylén

§ 18-67

Mötets öppnande
Ordförande Erna-Britt Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.

§ 18-68

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 18-69

Val av justeringsman
Mötet utsåg Madelene Lindström att jämte ordförande justera
protokollet.

§ 18-70

Föregående mötesprotokoll
Styrelsemedlemmarna gick igenom föregående protokoll och lade det
därefter med godkännande till handlingarna.

§ 18-71

Inkomna skrivelser och rapporter
a) Från SKK
i)
Påminnelse om avelskonferensen i november.
ii)
Inbjudan till avelsfunktionär/uppfödare-utbildning med fokus på
genetik. Styrelsen föreslog att Madelene och/eller Lotta
Sjaunja anmäls från SRSL.
b) Från SLK
i)
Tävling&utställningskommittén har bett om att få en
representant från respektive rasklubb som kan ingå i
kommittén. Mötet uppdrar åt Lotta Sjaunja att tillfråga Anna
Tallroth.
ii)
Webb/PR-kommittén har bett om att få en representant från
respektive rasklubb som kan ingå i kommittén. Mötet uppdrar
åt Catharina Brandsten att tillfråga Susanne Lindén Nylén.

c) Medlemmar
i)
Mejl från uppfödare gällande inkorrekt e-mailadress på
hemsidan. Åtgärd: E-mail adressen är korrigerad.
ii)
Mejl från två uppfödare gällande utställningsresultat och
information på FB-sidan. Åtgärd: Förtydligande text inlagd på
FB sidan om vilka utställningar som SRSL bevakar och med
en uppmaning om att hundägarna delar bilder/filmer från fina
tävlings/utställningsresultat med SRSL så att detta kan
publiceras på FB-sidan.
iii)
Mejl från fd. styrelsemedlem gällande BPH och
mentalbeskrivningar av svensk lapphund. Åtgärd: Svar
innehållande uppdaterad information från avelsdata har
skickats. Ingen övrig åtgärd.
d) Övrigt
Inget att avhandla.
§ 18-72

Firmatecknare
Mötet beslutade att tecknare är Erna-Britt Nordin (
) och Cattlin
Marques (
), som var och en för sig tecknar rasklubbens firma vad
det gäller samtliga in och utbetalningar via bank/postkonto samt
internetbank. Punkten justerades omedelbart.

§ 18- 73

Ekonomi
Förtydligande gällande inkomna betalningar från SLK behövs då
underlag saknas. Inga medlemsavgifter har ännu inbetalts. Mötet
beslutade att ordförande och sekreteraren lyfter detta med SLK.

§ 18-74

GDPR
Cattlin Marques informerade att ansökan för ansvarig utgivare för
hemsidan är inskickad.

§ 18-75

Kommunikation med medlemmar
a) Hemsidan
Bra trafik och generellt positiv feedback från SRSLs medlemmar.
Cattlin Marques rapporterade att nya hemsidan är under
uppbyggnad och förväntas gå live i september samtidigt som den
befintliga hemsidan då stängs ner.
Mötet beslutade att när ansvarig utgivare är på plats så tas
inloggningen för protokoll bort.
b) Facebook gruppen

Sidan fungerar fint med mycket bra flöde, interaktioner och god ton.
c) Övrigt
Styrelsen diskuterade vikten av att Lapphunden åter kommer ut. För
att fördela arbetsbördan men också möjliggöra kommunikation med
sina medlemmar föreslår styrelsen att varje rasklubb bidrar med en
redaktör och att rasklubbarnas redaktörer tillsammans med SLK
ansvarar för innehållet. Mötet uppdrar till Catharina Brandsten att
lägga fram förslaget till SLK.

§ 18-76

Rasmöte, Knivsta 5 augusti
Inbjudan har gått ut direkt via mejl till uppfödarna och till samtliga
medlemmarna via hemsidan och FB-sidan.

§ 18-77

Avel
a) Rasansvar
Oförändrat, dvs SLK har rasansvaret.
b) RAS
i. Hälsoenkäter: Mötet färdigställde innehållet i
hälsoenkäterna. Pappersversioner av den färdiga
enkäten ska finnas tillgänglig på rasmötet och kommer
sedan även finnas tillgänglig i webbformat.
ii. Inrapporterade sjukdomar: Inrapporterade sjukdomar
ska finnas tillgängliga i ett dokument som samtliga i
styrelsen ska ha tillgång till och kunna hantera (t ex via
Google share). Styrelsen uppdrar åt sekreteraren att
skapa dylikt dokument.
iii. Skaderegleringar från försäkringsbolagen: Inga
ytterligare skaderegleringsrapporter har inkommit.
Styrelsen uppdrar åt Lotta Sjaunja att sammanställa
inkommen information.
iv. Mentalitet: Styrelsen har erhållit den fördjupade
analysen från befintlig BPH-data (baserat på 50 hundar)
från SKK. Informationen kommer att presenteras på
rasmötet.
c) SKKs förfrågan om revidering av registreringskrav (från
2016/2017)
Registreringskraven gällande MA och prcd-PRA bör diskuteras på
rasmötet. För HD status föreligger årsmötesbeslut om ansökan
gällande revidering.
d) Uppdrag från årsmötet:
i. Bilda projektgrupp för inkorsning.

Mötet beslutar att nya ordförande Erna-Britt Nordin ska
ingå i projektgruppen. Styrelsen inväntar besked från
SKK AK gällande SKK representant. När detta
föreligger utgår kallelse till första mötet.
ii. Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK.
Mötet diskuterar hur man ska hantera frågan då SRSL
ännu inte erhållit rasansvaret. Mötet uppdrar åt
Catharina Brandsten att kontakta SLKs ordförande i
frågan. Oavsett formalia behöver styrelsen ta fram ett
gediget faktaunderlag baserat på skaderegleringar,
officiella HD resultat samt svar från hälsoenkäterna.

e) Nystartade genprojektet (från gamla styrelsen)
Mötet uppdrar åt sekreteraren att kontakta handläggaren på SJV i
frågan.
f) Underlätta avelsarbetet
i. Hanhundslistorna: Dessa är färdigställda av Madelene
Lindström och kommer att läggas ut på hemsidan så
fort vi har ansvarig utgivare på plats.
ii. Månadens hund: Mötet beslutar att vidga temat så det
inte enbart är fokuserat på potentiella avelsdjur utan
även på hundar/hundförare som arbetar/är aktiva inom
olika områden såsom agility, viltspår, lydnad, jakt etc.
iii. Startpaketet för nya uppfödare: Styrelsen beslutar
att detta ska lyftas fram mer publikt så att det når de
som funderar på att ta sin 1a kull.
g) Släktskapslistorna från SLU
Årets listor har inkommit. Tyvärr konstaterade SLU att
medelsläktskapet för alla ”levande” djur har ökat något från
föregående beräkning, från 0.171 till 0.178. Tittar man bland de
levande definierat som de sista 7 åren har det ökat från 0.174 till
0.181. Listorna kommer att läggas ut publikt på hemsidan så fort
ansvarig utgivare finns på plats.
h) Rassymposium (avel/mentalitet).
Mötet uppdrar åt Catharina Brandsten att lyfta frågan om
rassymposium med SLK.
i) RAS på engelska
Efter erhållet klartecken från SKK AK finns nu den engelska
översättningen av RAS tillgänglig på hemsidan.
j) Internationella databas

Cattlin Marques rapporterade att det finns nu över 1000 Slh inlagda i
databasen. Styrelsens arbete med databasen är därmed avslutad då
den nu kommer att skötas av hundägare/uppfödare.
§ 18-78

Domarkonferens och domarkompendier
Det är hög tid för att revidera det i högsta grad gamla domarkompendiet
för rasen, samt att tillsammans med övriga rasklubbar och SLK planera
in en domarkonferens. Mötet beslutar att uppdra åt Catharina Brandsten
att lyfta frågan med SLK.
Mötet tog också del av det engelska dokument om rasen som Ambjörn
Lindqvist och Nina Karlsdotter på uppdrag av SKK tagit fram.

§ 18-79

Aktiviteter
a) För medlemmarna
Ytterligare lapphundspromenader har hållits, bland annat i Bohuslän,
och fler promenader planeras.
b) För att öka klubbens finanser och därmed att lättare kunna göra
bra aktiviteter/insatser
SRSL planerar för en inofficiell utställning 1a advent, dvs den 2a
december (Genrepet) förlagd i Stockholmstrakten och öppen för
samtliga raser. Planering pågår men styrelsen vill dock få bekräftat
från SLK att rasklubben kan hålla en inofficiell utställning och
uppdrar därför Catharina Brandsten att lyfta frågan med SLKs
ordförande.

§ 18-80

Kontakt med SRLV och SRFL
SRSL anser att det vore av stort värde om någon form av regelbundna
möte hölls med systerklubbarna.

§ 18-81

Övriga frågor
a) Då redan två av SRSLs styrelseledamöter har tagit på sig jobbet att
anordna SLK utställningen dem 8 december i Uppsala trakten önskar
SRSL få stå som värd för arrangemanget på liknande sätt som SRFL
gör med SLK utställningen i september. Mötet uppdrar åt Catharina
Brandsten att lyfta frågan med SLK.
b) Nya medlemmar: Som uppfödare kan man ge bort ett medlemskap till
nya valpköpare av rasen. Det kostar 30 sek/valpköpare pga. av en
administrationsavgift. Mötet diskuterade om man inte borde ersätta
det brev som i dag SKK skickar ut med registreringsbevisen, med en
ny folder som välkomnar den nya medlemmen och innehåller mer

information än bara den som i dag går ut till nya hanhundsägare.
Mötet beslutar att frågan ska tas upp på rasmötet för att få feedback
från uppfödare och medlemmar.
§ 18-82

Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat
Mötet fann att inget ärende var av sådan art att det inte kan diskuteras
innan protokollet är justerat.

§ 18-83

Nästa möte
Tisdagen den 28 augusti, 19oo. Telefonmöte.

§ 18-84

Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande
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Catharina Brandsten

Erna-Britt Nordin

Madelene Lindström

