
Protokoll!
styrelsemöte SRSL!

2017-08-22!
Telefonmöte!!

Närvarande: Jan Karlsson, Anna Schön, Ida Törneberg, Lillemor Rodling!!
- ! Mötets öppnande!
! Ordförande Jan Karlsson önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.!!
-! Val av justerare!
! Mötet beslutade att Lillemor Rodling justerar.!
! Vi kommer denna gång testa att använda oss av digital justering via Kivra och se om det!
! fungerar till belåtenhet.!!
-! Ekonomi!
! Jan Karlsson och Johanna Olsson Köpman är nu på god väg att få fram ett kontonummer.!
! Så snart detta är helt klart så kommer Jan Karlsson vända sig till HUS och begära få våra 
! pengar utbetalda.!!
-! Släktskapslista!
! Släktskapslistan för 2016 har nu kommit. Ett ex kommer förvaras hos ordförande och ett !!
! hos sekreterare. Hur vi ska förmedla informationen vidare på bästa sätt hoppas vi få hjälp!
! av avelsrådgivaren med. Vi diskuterar vidare på nästa möte.!
’!
-! Avelsrådgivare!
! Vi kommer på föreningskursen i Örebro träffa representant för SKK AK. De kommer då haft !
! möte om vår begäran och vi hoppas då få ett beslut i frågan.!!
-! Loggan!
! Det nya förslaget presenterades av Lillemor Rodling. Denna godkändes med tre röster och
! en nedlagd.!
! Loggan kommer nu finslipas och börja tas i bruk.!!
-! Mailboxen!
! Mailboxen fungerar åter igen. Anna Schön läser denna, samt forumet på nuvarande !
! hemsida, 1ggr/dag. På detta sätt får medlemmar feedback så snart som möjligt.!!
-! Hemsidan!
! Vi har nu fått meddelande från HUS att vi kan börja bygga vår sida i Wordpress. Vi känner!
! dock att vi inte behärskar denna sida i nuläget. Att adjungera någon att ta hand om !
! sidan är inte aktuellt då sidan ej får stå och falla med en person. Viktigt att vi är flera som !
! kan få ut information.!
! Antingen får vi i Örebro få en genomgång så flera av oss klarar av sidan, alternativt så !
! öppnar vi en egen sida som är enklare. !
! Anna Schön tar frågan vidare med HUS och vi fortsätter diskussionen om hemsidan och !
! dess upplägg under dagarna i Örebro 16-17 september.!!!
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!!
-! Relationen med HUS!
! Vi känner inte idag att vi är delaktiga i alla de beslut som rör rasklubben, utan att HUS tar 
! beslut ”över våra huvuden”. Vi önskar en bättre kommunikation mellan oss och HUS och 
! önskar diskutera frågan under dagarna i Örebro 16-17 september. Anna Schön skriver till!
! HUS i ärendet så de hinner förbereda sig i frågan.!!
-! Tidningen!
! Det är tydligen tänkt att rasklubbarna ska leverera material till 2 sidor av varje nr av !
! Lapphunden. Vi har inte fått någon officiell förfrågan om detta men börjar redan nu tänka på 
! olika uppslag som vi kan använda oss av om förfrågan kommer.!!
-! Nästa möte!
! Nästa möte blir under föreningskurs-dagarna i Örebro 16-17 september.!
! Viktigt att de som inte kan följa med tänker igenom hemsidan  och hur de önskar !!
! kommunikationen med HUS ska fungera och meddelar ordförande eller sekreterare !
! sina synpunkter.!!
-! Mötets avslutande!
! Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.!!!!
Vid protokollet!!!!!
Anna Schön!!!!!!
Justeras!!!!!
Ordförande Jan Karlsson! ! ! ! ! Lillemor Rodling!!!!!!!!!!!!!!
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