Protokoll fört vid SRSLs styrelsemöte 2018-09-26
Telefonmöte
Närvarande: Erna-Britt Nordin (ordförande), Lotta Sjaunja (vice ordförande), Susanne
Lindén Nyhlén, Anna Tallroth, Catharina Brandsten (sekreterare)
Anmäld frånvaro: Cattlin Marques (kassör), Madelene Lindström (ledamot)

§ 18-104

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 18-105

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 18-106

Val av justeringsman
Mötet utsåg Anna Tallroth att jämte ordförande justera protokollet.

§ 18-107

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

§ 18-108

Skrivelser/Rapporter
a) Ordförande
Inget att rapportera
b) Sekreterare
i)
Från SKK gällande medlemsstatistik, nyhetsbrev SKK
AK/UKK, bekräftelse rastorgsanmälan samt information
gällande de 12 svenska nationalraserna.
ii)
Från Jordbruksverket gällande gamla styrelsens ansökan.
Ärendet ska hanteras på deras möte i oktober.
iii)
Från SRFL, dels deras nyhetsbrev, dels en förfrågan om att få
låna vår text från hemsidan om GDPR.
iv)
Från medlemmar gällande medlemsavgift.
v)
Från SLK gällande utställningar framöver.
vi)
Från medlem gällande omplacering.
vii)
Från NLK med information runt deras inmönstringsprojekt.
Sekreteraren har varit i kontakt med SKK (3 september) för att
SRSL ska få klart för sig beslutsgången i detta ärende. SKK
meddelade då att det är NKK som äger frågan.

viii)

Från avelsrådet gällande släktskapslistor. Sekreteraren har
meddelat att dessa kommer att lägga ut offentligt i samband
med att nya hemsidan öppnas upp.

§ 18-109

Ekonomi
Bordlades.

§ 18-110

Hemsidan
Nya hemsida srsl.se går ”live” i månadsskiftet samtidigt som den gamla
stängs ner. Viktigt att alla i styrelsen går in och tittar på hemsidan nu och
rapporterar eventuella problem till Cattlin Marques.

§ 18-111

Nya medlemmar
a) Informationsmaterial: Lotta Sjaunja och Catharina Brandsten tar fram
två nya dokument för detta ändamål.
b) Gratisåret: Cattlin Marques och Catharina Brandsten uppdras att
tydligt informera om detta.

§ 18-112

PR
a) Material
Susanne Lindén Nyhlén rapporterade att arbetet men nya
uppdaterade broschyren framskrider.
b) Stockholms Hundmässa
Styrelsen uppdrar till Catharina Brandsten att stämma av med SKK
vad som ingår i rasmontern. Mötet diskuterade Skickar in Bosse på
lördagen! Catharina kollar med SKK vad som kommer med montern
c) MyDog
Susanne Lindén Nyhlén och Catharina Brandsten kommer att hjälpa
till med att få montern på plats och att koordinera monterarbetet.
d) Övrigt
Susanne Lindén Nyhlén rapporterade att det med stor sannolikhet
blir en monter vid Jokkmokks marknad 2019.

§ 18-113

Uppföljning Ralf Hjorts testamente
För att kunna bemöta inkommande frågor och uttalande om innehållet i
Ralf Hjorts testamente vore det av stort värde om SRSL kunde ta del av
innehållet. Mötet uppdrar till Catharina Brandsten att kontakta SLKs
ordförande i frågan.

§ 18-114

Avel
a) RAS
Mötet utser Lotta Sjaunja att leda arbetet med RAS, som bör vara
klart under 2019.
i. Hälsoenkät: Ingår i RAS arbetet.
ii. Inrapporterade sjukdomar: Inget att rapportera.
iii. Mentalitet: Antalet BPH beskrivna hundar ökar, nu
uppe i 71 individer. Enstaka hundar genomgår MH (3 i
år)
b) SRSLs avelsråd
Viktigt att avelsrådet aldrig förslår namn på hanhundar. Vidare ska all
kommunikation ske skriftligt. Uppdraget är av upplysande art. Vidare
bör avelsrådet förses med en egen email adress för att underlätta
och samla kommunikationen.
c) SKKs förfrågan om revidering av registreringskrav (från
2016/2017)
Bordläggs.
d) Uppdrag från årsmötet:
i. Bilda projektgrupp för inkorsning.
Förmöte bör hållas med SKKs representant. Uppdras
åt Erna-Britt Nordin och Catharina Brandsten.
ii. Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK.
Inväntar resultat från hälsoenkäten.
e) Nystartade genprojektet (från gamla styrelsen)
Jordbruksverket har äntligen återkommit och ska ta upp frågan på sitt
möte i oktober.

§ 18-115

Domarkonferens och domarkompendium
Styrelsen inväntar SLK i denna frågan.

§ 18-116

Tidning/Kommunikation med medlemmarna
Styrelsen inväntar SLK i denna frågan.

§ 18-117

Aktiviteter
a) Genrepet (inkl sponsring)
Mötet går igenom aktuell sponsringsstatus. Mötet uppdrar åt
Susanne Lindén Nyhlén att jobba på priser med temat jul.
b) SLKs utställning den 8 december (inkl sponsring)
Se §18-117 a.
c) Övrigt

Mötet uppdrar Catharina Brandsten att kontakta SLKs
utställningsansvarig för ett förtydligande gällande kommande
utställningar (2019/2020).
§ 18-118

Kontakt med SLK, SRLV och SRFL
Bordlades.

§ 18-119

Övriga frågor
a) Utställningsarbete: Finns ett behov av en utställningskommittee
inom klubben, som bland annat kan jobba med sponsring för
kommande års utställningar. Frågan bör tas upp på ett kommande
möte.
b) Årsmötet 2019: Dags att börja planera inför årsmötet. Diskussion om
hur kallelse bör hanteras i avsaknad av klubbtidning.
c) Nyhetsbrev: Styrelsen diskuterade kort upplägg av ett nyhetsbrev.
d) Gunhild Dorbandt har donerat tre svart-vita bilder från forna dagar på
svenska lapphundar. SRSLs styrelse tackar innerligt och varmt för
donationen och ska tillse att bilderna förs över även till digitalt format.

§ 18-120

Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justera
Styrelsen fann att inget ärende vad av sådan art att det inte kunde
diskuteras innan protokollet är justerat.

§ 18-121

Nästa möte
Preliminärt den 23 oktober, klockan 1900.

§ 18-122

Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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