
 
 

 

 

Protokoll fört vid SRSLs styrelsemöte 191016 

 

 
Närvarande: Erna-Britt Nordin, Lotta Sjaunja, Cattlin Marques (från § 19-70), Susanne 

Lindén Nylén, Anna Tallroth, Catharina Brandsten, Madelene Lindström  

 

 

§ 19-66 Mötets öppnande 
 Ordföranden Erna-Britt Nordin förklarade mötet öppnat. 
 
§ 19-67 Godkännande av dagordning.  
 Mötet godkänner den föreslagna dagordningen. 
 
§ 19-68 Val av justeringsman 

Mötet utser Susanne Lindén Nylén att jämte ordförande justera 
protokollet. 

 
§ 19-69 Föregående mötesprotokoll 

Mötet går igenom föregående mötesprotokoll varefter det godkänns och 
läggs till handlingarna. 

 
§ 19-70  Skrivelser/Rapporter  

a) Ordförande 
- Har varit i kontakt med en person som kan tänka sig agera som 

redaktör utifall SRSL beslutar att ge ut en egen medlemstidning. 
Styrelsen uppmanas att till nästa möte kolla upp vilka kostnader 
det skulle innebära och vilket tryckeri som skulle kunna anlitas. 

- Mail från icke medlem gällande släktskapslistorna. 
- Mail från medlem gällande fullmäktigeprotokoll. 
 

b) Sekreterare 
- SLK har meddelat SKK att man stödjer rasklubben och inte ställer 

sig bakom den förfrågan om dispens gällande examinatorer för 
exteriördomare i samband med Sundsvallsutställnigen. 

- SLK bjuder in till rasklubbsmöte näst sista helgen i november. 
- SLK har tillsammans med Svenska Isländsk Fårhundklubben 

ansökt om att arrangera domarkonferens 2022. 



 
 

- Uppdrag från SLK att innan den 31 december inkomma med 
eventuella nya förslag på nya examinatorer för exteriördomare 
gällande svensk lapphund. 

- Diverse nyhetsmejl från SKK 
- Mejl från flera medlemmar som tackar för nyhetsbrevet 
- Mejl från uppfödare som hade frågor runt GDPR 
- Mejl från uppfödare gällande valpannonser 
- Mejl från medlemmar gällande medlemskap och adresser 
- Anmälningar till rasmötet i november 
- Person som önskar byta medlemskap gällande rasklubb (till 

SRSL) 
- Person i USA som söker kontakt med uppfödare 
- Inbjudan och information gällande Djurens Helg 2020 

 
c) Övriga. 

- Lotta Sjaunja rapporterar att SKK nu verkar godkänna även 
svabbar för PRA test. Mötet beslutar att länk om detta bör läggas 
på hemsidan. 
 

§ 19-71 Ekonomi 
Kassören rapporterar att klubben har i dagsläget 60 227 sek på kontot.  
 

§ 19-72 Avel 
a) RAS  

Mötet beslutar att hälsoenkäten ska läggas ut på hemsidan som pdf så 
att den kan fyllas i. Unik email-adress för svar ska skapas. Mötet 
uppdrar åt Cattlin att besörja att enkäten läggs ut och att email-adress 
skapas. Lämpligt att hundägarna uppmanas inkomma med svar senast 
en månad efter att enkäten har lagts ut. 

b) Släktskapslistan  
Mötet beslutar att det ska läggas till text så att det tydligt står att både 
tik och hanhundsägare har ett ansvar inför en parning.  
Hanhundslistan har nu blivit uppdaterad och är utlagd av Madelene 
Lindström. Hon har noterat att det saknas en del finskfödda hundar på 
årets släktskapslista. 
Mötet konstaterar att det vore bra om bra om klubben kan få besked från 
hundägare om hundar är avlidna eller ej tillgängliga för avel. 

c) Uppdrag från årsmöten: 
i. Projektgrupp för inkorsning 

Inget att rapportera.  
ii. Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK. 

Görs efter att hälsoenkäten analyserats och information 
gällande skaderegleringarna har uppdaterats. 



 
 

 
 

iii. Omstartade gen/spermieprojektet 
Catharina Brandsten har varit i kontakt med sakkunnig 
hos SKK AK och förmedlade vad som hade diskuterats. 
Ytterligare information förväntas inkomma från SKK och 
styrelsen behöver bearbeta denna information för att 
sedan sammanställa en projektplan.   
 

d) Avelsrådet 
Inget att rapportera. 
 

§ 19-73 Aktiviteter 
a) Rasmöte i sydväst 

Lokal är bokad och inbjudan finns på hemsidan och på klubbens FB 
sida.  

b) Inbjudan från NLK 
Cattlin Marques och Catharina Brandsten kommer att delta och prata 
svensk lapphund.  

c) Hundpromenader 
Tre hundpromenader har hållits på olika platser och alla avlöpte väl. 

 
§ 19-74 Domarkompendium 

a) Uppdatering av raskompendium  
Erna-Britt Nordin är huvudansvarig för arbetet men får hjälp av Cattlin 
Marques.  

b) Revidering rasstandard 
Mötet diskuterar hur man bör formulera ansökan. Samtliga ombedes 

titta igenom nuvarande förslag inför nästa möte. 

§ 19-75 PR 
a) Stockholms hundutställning: 

Cattlin Marques har inlett arbetet med att bemanna rasmontern. Hon 
tar ansvarar också för monterbygget men kan behöva hjälp.  

b) MyDog 
För MyDog finns det en budget om 3000 kronor från SLK. Allt 
material är klart rapporterade Susanne Lindén Nylén. 

 
§ 19-76 Nyhetsblad 

Madelene Lindström tog fram det 1a nyhetsbladet för SRSL som nu har 
skickats ut till medlemmarna. 
 
 



 
 

 
§ 19-77 Medlemsfokuserade insatser 

Mötet diskuterade vad man mer kan göra som höjer medlemsvärdet. 
Som tidigare nämnts skulle en klubbtidning kunna vara en viktig del. 

 
§ 19-78 Årsmöte 2020 

a) Var och när? 
Då de tre föregående årsmötena hållits i Orsa, Härnösand och Knivsta 
bör nästkommande möte läggas söderut, förslagsvis i 
Göteborgsregionen. Mötet uppdrar åt sekreterare att leta lokal för 
lämpligt datum i mars 2020. 

b) Agenda utöver årsmötet 
Mötet diskuterar möjligheten att bjuda in en föreläsare som kan prata 
om beteende som hänger ihop med rastyp och vilka konsekvenser det 
kan få. Mötet uppdrar åt Catharina Brandsten att kontakta föreslagen 
föreläsare för att förhöra sig om pris och tillgänglighet. 

  
§ 19-79 Övriga frågor 

a) Lista examinatorer för exteriördomare 
Styrelsemedlemmarna uppdras att granska listan över befintliga 
domare och skicka eventuella förslag på nya examinatorer till 
ordförande inför nästa styrelsemöte. 

b) Rasklubbsmötet i Stockholm/Upplands Väsby 
Era-Britt Nordin och Lotta Sjaunja kan delta. SRSL behöver inte 
anmäla vilka som deltar innan den 9 november.  

c) Förslag till PR material  
Mötet diskuterade olika förslag på PR material till klubben. 

 
§ 19-80 Nästa möte. 

Nästa möte den 19 november kl 19oo. 
Fysiskt möte bör schemaläggas under januari månad. 

 
§ 19-81 Mötet avslutas 
 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet Ordförande  Justeras 
 
 
 
Catharina Brandsten Erna-Britt Nordin  Susanne Lindén Nylén 



 
 

 
 
 


