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Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Justering av röstlängd 

3. Val av ordförande för mötet  

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera 

protokollet 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

8. Fastställande av dagordningen 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 med balans- och resultaträkning, samt revisorernas 

berättelse 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 

förlust  

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Beslut om:  a) styrelsens förslag till verksamhetsplan  

   b) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår  

c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget  

 

14. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter samt val av ordförande, ordinarie 

ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

a. Val av ordförande  

b. Val av ledamöter  

c. Val av suppleanter  

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.  

16. Val av valberedning.  

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.  

18. Motioner  

19. Övriga ärenden 

20. Mötet avslutas 

  



 
 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018  

(mandatperioden 2018-03-17 till 2019-03-17) 

 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande:  Jan Karlsson (fram till den 11 maj 2018) 

Ordförande:  Erna-Britt Nordin (från den 21 juni 2018) 

Vice Ordförande: Lotta Sjaunja 

Kassör:  Cattlin Marques 

Sekreterare:  Catharina Brandsten 

Ledamot:  Madelene Lindström 

1a suppleant: Anna Tallroth 

2a suppleant : Susanne Lindén Nyhlén 

 

Revisorer: 

Arne Randström, avgick under februari 2019 

Irene Johnsson, avgick 2019-01-25 

Jonny Olsson, utsedd av SKK mars 2019 

 

Revisorssuppleant: 

Rebecka Gustavsson, avgick 2019-02-20 

 

Valberedning: 

Britt Lundberg 

Elisabeth Gutenberg 

Jannike Halllin 

 

Ansvarsområden: 

Ansvarig utgivare:  Cattlin Marques 

Webbansvarig:   Cattlin Marques och Madelene Lindström 

Revidering RAS: Lotta Sjaunja 

PR:  Susanne Lindén Nyhlén 

Utställningsansvarig: Anna Tallroth 

GDPR:  Catharina Brandsten 

Avelsråd: Susanne Lindén Nyhlén är styrelsens representant i avelsrådet  

 

  



 
 
 

Sammanträden 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsemöten plus två per 

capsulam möten. 7 sammanträden har varit telefonmöten. Förutom det konstituerande mötet 

så har två fysiska möten avhållits, ett på SKKs kansli under juli 2018 samt ett i Knivsta 

(januari 2019). 

 

Representation 

Vid SLKs fullmäktige hade SRSL enligt stadgarna tre delegater. SRSLs delegater var 

Catharina Brandsten, Cattlin Marques samt Lotta Sjaunja. 

Cattlin Marques representerade styrelsen och SRSL när hon deltog i SKKs avelskonferens 

"Avel för exteriör - då, nu och i framtiden" den 10-11 november 2018 i Sollentuna, vilket 

sedan avrapporterades för övriga i styrelsen. 

 

Medlemsutveckling  

2019-01-01 hade SRSL 243 medlemmar. För 2018-01-01 uppgavs ca 295 medlemmar. 

SRSL har precis som systerklubbarna tappat medlemmar vilket sannolikt har att göra med att 

den nya organisationen ännu inte hunnit komma på plats samt avsaknaden av klubbtidning. 

 

Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmötet.  

a) Tillsättande av en projektgrupp för utredning om inkorsning för att vidga genpoolen: 

Styrelsen har utsett en projektgrupp bestående av Erna-Britt Nordin, Maija-Leena 
Eloranta (SKK AK), Cattlin Marques, Ewy Petersson, Ida Svanberg, Christian 
Lauluten samt Catharina Brandsten. Projektgruppen är inte beslutande utan ska ta 
fram underlag och förslag på åtgärder som sedan först ska hanteras av SRSLs 
styrelse, följt av SLKs styrelse och sedan SKK. I samband med SRSLs årsmöte den 
17 mars kommer Maija-Leena Eloranta ge en presentation om tankar och 
erfarenheter runt inkorsningar i allmänhet och för svensk lapphund i synnerhet. 

 

b) Ansöka till SKK om att ändra hälsoprogrammet för HD status från steg 2 till steg 1 

Inför ansökan till SKK har styrelsen hämtat in skaderegleringar från de större 

försäkringsbolagen. Inget i information baserat på de senaste fem årens 

skaderegleringar visar på en HD problematik. Detta stämmer väl överens med den 

information som framkom via hälsoenkäter när RAS revideras 2013. När svaren från 

nya hälsoenkäten (2019) är sammanställda finns ett bra underlag som kan användas i 



 
 

ansökan till SKK bestående av skaderegleringsinformation, två hälsoenkäter samt HD 

statistiken från SKKs avelsdata. 

 

Övriga aktiviteter 

a) Rasarbetet 

i) RAS: 

Glädjande nog erhöll SRSL rasansvaret för svensk lapphund bara någon 

månad in i verksamhetsåret. Arbetet med RAS är inlett, information från 

försäkringsbolagens skaderegleringar har inhämtats och analyserats. En ny 

hälsoenkät har jobbats fram och testades i samband med rasmötet i augusti. 

Då det inte fanns budgeterat för porto för en hälsoenkät har den behövts göras 

via internet vilket har tagit mer tid än vad vi önskat. 

ii) Internationella databasen: 

För att underlätta gränsöverskridande parningskombinationer samt för att få en 

bättre bild av inavelsgraden (med fler generationer bakåt) än vad SKKs 

avelsdata kan ge, inledde SRSL arbetet med att få in svensk lapphund i en 

internationell hunddatabas. I skrivande stund finns mer än 3000 svenska 

lapphundar inlagda i hunddatabasen och den fylls på kontinuerligt av både 

styrelse, uppfödare såväl som övriga engagerade i rasen. 

iii) Avelsråd: 

Styrelsen har utsett ett avelsråd vars uppgift är att stötta uppfödare och 

hanhundsägare i avelsrelaterade frågor.  

iv) Uppföljning av spermieprojektet: 

2017 års styrelse ansökte om stöd från Jordbruksverket för att kunna samla in 

och förvara spermie från genetiskt intressanta individer. Under slutet av 2018 

återkom Jordbruksverket med ett positivt förhandsbesked i frågan. Dock 

önskade man en mer utförlig plan för projektet än vad som inkommit med 

ansökan, något som styrelsen nu arbetar med. 

v) Rasmöte 

I augusti hölls ett rasmöte på Blå Wingen, Knivsta med ett 25-tal deltagare. 

Mötet inleddes med en historisk exposé presenterad av Bo Lindqvist, följt av 

presentationer och diskussioner runt avel och mentalitet. Även den 

internationella databasen presenterades. 

vi) Insamling av för rasen historiska dokument 

SRSL har gått ut och efterlyst gamla bilder och texter om svensk lapphund. 

Stora delar av materialet finns nu tillgängligt på klubbens hemsida. 

vii) Släktskapslistorna.  

Nya, uppdaterade släktskapslistor för 2018 har lagts ut på hemsidan. Vi 

inväntar 2019 års upplaga. 

 

b) Medlemsfokuserade aktiviteter 

i) Ny hemsida 



 
 

Styrelsen valde att byta plattform för hemsidan för att kunna få ut fler funktioner. 

Den nya hemsidan blev publik under hösten 2018 och då stängdes den gamla 

sidan ner. Klubben har jobbat efter SKKs rekommendationer gällande GDPR 

och har en ansvarig utgivare för hemsidan. 

ii) SRSLs Facebooksida: 

Klubbens Facebook sida har kontinuerligt uppdaterats med nyheter om rasen, 

aktiviteter och tävlingar. Den är mer dynamisk än hemsidan och uppdateras 

oftast mer än 1 gång i veckan. 

iii) Lapphundspromenader: 

Ett antal lapphundspromenader har arrangerats runt om i Sverige, både av 

styrelsens medlemmar men även också av flera medlemmar. Tanken med 

lapphundspromenaderna är att det ska vara ett trevligt och enkelt sätt för 

medlemmarna att träffas, prata lapphund och kunna få nytta av varandras 

erfarenheter.  

 

c) Övriga aktiviteter 

i) Arrangerandet av inofficiell utställning (Genrepet) i december 2018: 

Den nya rasklubbens ekonomi är baserad på ett litet startbidrag från SKK/SLK 

samt medlemsavgifterna. För att förbättra klubbens ekonomi valde styrelsen att 

arrangera en inofficiell utställning. Denna hölls 1a söndagen i december, 

veckan innan Stockholmshundmässa.   Utställningen medförde ett betydande 

tillskott till klubbkassan, pengar som nu kan användes både för avelsarbete 

och/eller medlemsaktiviteter. 

ii) Ansvariga för utförande av SLKs officiella utställning i Jälla, december 2018: 

SRSL stod för allt det praktiska arbetet när SLKs officiella utställning 

arrangerades. Vinsten från försäljningen i kaféet tillfaller SRSL. 

iii) Deltagit med rasmonter på Stockholms hundmässa 2018, samt med SLK och 

systerklubbarna på MyDog 2019. Inför mässorna togs en ny och uppdaterad 

rasfolder fram. Tack vare medlemsinsatser fanns det också en monter för 

svensk lapphund på Jägersro under hösten. 

 

Slutord 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar och uppfödare som engagerar sig 

i rasen.  

 

 

 

 

 



 
 
 

Jan Karlsson (ordförande – 2018-05-11)                  Erna-Britt Nordin, ordförande (2018-06-21 -)

  

 

 

Lotta Sjaunja, vice ordförande                 Cattlin Marques, kassör 

 

 

Catharina Brandsten, sekreterare                                   Madelene Lindström, ledamot 

 

  



 
 
 

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret  

2018-01-01 - 2018-12-31 

 

Balansräkning för SRSL för perioden 2018-01-01 –2018-12-31 

 

Tillgångar   2018-01-01  2018-12-31 

Lager av försäljningsrosetter 0  2925,12 kr 

Fodringar   0  8308,00 kr 

Handkassa   0  3993,00 kr 

Plusgiro   6125,00 kr  58325,51 kr 

Summa tillgångar:   6125,00 kr  73551,63 kr 

 

Skulder och eget kapital 

Eget kapital   -6125,00 kr  -12250,00 kr 

Årets resultat  0  -44068,70 kr 

Kortfristiga skulder  0  -17232,93 kr 

Summa skulder och eget kapital:  -6125,00 kr  -73551,63 kr 

 

  



 
 
Resultaträkning för SRSL 2018-01-01 –2018-12-31 

Inkomster  Summa Budget Utfall mot budget 

Kök  9618 kr 0 kr  0,0% 

Rosetter   2350 kr 0 kr 0,0% 

Lotterier  2000 kr 0 kr 0,0% 

Genrepet anm avgifter 55827,8 kr 0 kr 0,0% 

Medlemsavgifter 32110 kr 40650 kr 79,0% 

Bidrag från SKK/SLK 19240 kr 19240 kr 100% 

Summa rörelseintäkter:  121145,80 kr 59890 kr 202,3% 

Kostnader  Summa Budget Utfall mot budget 

Kök  -5087,8 kr 0 kr 0 

Rosetter Genrepet -16599,72 kr 0 kr 0 

Priser Genrepet -2343,68 kr 0 kr 0 

Lokalhyra Genrepet -3000 kr 0 kr 0 

Domare och ringsekr -14209,3 kr 0 kr 0 

Lotterier  -490 kr 0 kr 0 

Medlemsutskick -1194 kr -2000 kr 59,7% 

Hemsida  -1518,75 kr -1500 kr 101,2% 

Årsmöte  -5474 kr -2000 kr 273,7% 

Rasmöte  -2654 kr -2000 kr 132,7% 

PR monter  -2643,34 kr -1500 kr 176,2% 

Utb/konf  -1800 kr -2000 kr 90% 

Resekostnader -10458,47 -15000 kr 69,7% 

Kost&logi styrelse -2220 -5000 kr 44,4% 

Bankkostnader -1252,5 kr -1500 kr 83,5% 

Summa rörelsekostnader -70952,10 kr  -47500 kr 149,4% 

Årets resultat  50193,7 kr 12390 kr 405,1% 



 
 
Revisionsberättelse  

  

Till klubbmöte i Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund (SRSL).  

Org.nr  802509-0807  

  

Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2018 i Svenska 

Rasklubben för Svensk Lapphund. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 

och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av 

min revision.  

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och 

genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsbokslutet inte innehåller 

väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 

information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna 

och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Jag 

har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i klubben för att kunna bedöma om 

styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar eller 

årsmötesbeslut. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalanden nedan.  

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.  

Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för klubben, 

disponerar vinsten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

  

  

Karlskrona den 14 mars 2019  

  

  

-----------------------------------------------------  

Jonny Olsson 

 

 

 



 
 
 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019 
 
1. Fortsätta arbetet med RAS för att få den reviderad 
 
2. Fortsätta arbetet med inkorsningsprojektet för att ta fram en plan för att bredda 
genpoolen 
 
3. Fortsätta arbetet med spermieprojektet tillsammans med SJV 
 
4. Påbörja arbetet med att revidera raskompendium inför domarkonferensen 
 
5. Fortsätta jobba för att fler lapphundar mentalbeskrivs 
 
6. Delta i SKKs avelsfunktionärskonferens 
 
7. Arbete för att stötta uppfödarna i deras avelsarbete 

 

8. PR för rasen genom att deltaga med monter på My Dog och Stockholmsutställningen samt 

andra platser i landet där tillfälle ges 

 

9. Arrangera Inofficiella utställningar: 

a) Tornegård, preliminärt hösten 2019 – för våra medlemmar 

b) Genrepet den 8/12 2019 – för alla raser (vilket ger inkomster till klubben) 

 

10. Medlemsmöten med fokus på vikten av att öka genpoolen. Läggs i samband med 

årsmötet 17 mars 2019 samt i samband med Piteåutställningen 13-14 juli 2019 och i 

samband med Torneutställningen under hösten 2019 

 

11. Styrelsens förhoppning att de populära hundpromenaderna fortsätter runt om i landet 

med våra medlemmars hjälp. 

 

12. Styrelsen när en förhoppning att kunna arrangera ett läger under sommaren för 

ungdomar och deras hundar  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2019 
 

Intäkter 

Genrepet  60000 kr 

Kök  10000 kr 

Medlemsavgifter 35000 kr 

Övriga utst/tävlingar 5000 kr 

Ungdomsläger  5000 kr 

Summa:   115 000 kr 

 

Utgifter 

Genrepet   -30000 kr 

Övriga tävlingar -4000 kr 

Ungdomsläger  -9000 kr 

Kök  -5000 kr 

Medlemsutskick -2500 kr 

Hemsida  -1600 kr 

Årsmöte  -2500 kr 

Rasmöten  -4000 kr 

Inkorsningsprojekt -10000 kr 

Avelsråd   -5000 kr 

Utbildning  -5000 kr 

Träffar  -5000 kr 

Kostnader styrelse -20000 kr 

Bankkostnader -2000 kr 

PR  -3000 kr 

Gratismedlemmar -900 kr 

Övrigt  -5500 kr 

Summa:  -115 000 kr 

 

  



 
 

Valberedningens förslag till SRSLs styrelse för verksamhetsåret 2019 
 
 
Ordförande: 
Erna- Britt Nordin  1 år 
 
Ledamöter: 
Lotta Sjaunja   Omval 2 år 
Catharina Brandsten  Mandatperiod t.o.m. våren 2020 
Cattlin Marques  Omval 2 år 
Madelene Lindström  Mandatperiod t.o.m. våren 2020 
 

Suppleant:  
Anna Tallroth  Omval 1 år 
Susanne Nylén Lindén  Omval 1 år  

 
Ordinarie revisorer: 
Kajsa Hörberg- Blom  Nyval 1 år  
Lars Dahlin   Nyval 1 år  
 
Revisorssuppleant 
Monika Jacobsson  Nyval 1 år 
Jeanette Lundgren  Nyval 1 år   

 

Valberedningen 
Vakant, sammankallande Nyval 1 år   
Vakant   Nyval 1 år   
Jannike Hallin  Mandat period t.o.m. våren 2020 
  
 
 

 

 
 

 

 

 


