
Protokoll!
styrelsemöte SRSL!

2017-07-27!
Telefonmöte!!

Närvarande: Jan Karlsson, Anna Schön, Ida Törneberg, Lillemor Rodling, Johanna Olsson 
Köpman!!
-! Mötets öppnande!
! Ordförande Jan Karlsson önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.!!
-! Val av justerare!
! Mötet beslutade att Lillemor Rodling justerar denna gång.!!
-! Adjungerande kassör!
! Johanna Olsson Köpman har nu tackat ja och officiellt tillträtt som adjungerande kassör.!!
-! Loggor!
! Mötet beslutade att om det redan framtagna förslaget på loggor ska kunna tas måste det 
! göras vissa ändringar. Ida Törneberg har fått i uppdrag att genomföra dessa ändringar och 
! presentera ett nytt förslag så snart som möjligt.!!
-! Ekonomi!
! Anna Schön skickar kopior på alla protokoll och budjet till Johanna Olsson Köpman.!
! Till firmatecknare valde mötet Jan Karlsson och Johanna Olsson Köpman.!
! Jan Karlsson kommer nu öppna ett konto för föreningens räkning med internet-anslutning. !!
-! Hemsida och Mailbox!
! HUS är underrättade om att vi ej har tillträde till vår hemsida och mailbox. Anna Schön !
! fortsätter dialogen med HUS för att finna en lösning så snabbt som möjligt.!!
-! Släktskapslista!
! Jan Karlsson har ännu inte fått något svar från Erling Strandberg, SLU varvid ärendet !
! bordlägges  till nästa möte.!
! !
-! Föreningskurs!
! Mötet önskar att Lillemor Rodling fortsätter ta hand om frågan om kost och logi. !!
-! Mail om korsparning med finsk lapphund!
! Mötet beslöt att detta ej är aktuellt för närvarande. Om en korsparning skulle vara aktuell så 
! krävs det att den föregås av en utredning med bl a SKK inblandade. Mötet stänger dock !
! inte dörren för att detta ska kunna ske i framtiden. !
! Anna Schön meddelar personen som mailat om mötets beslut.!!
-! Avelsrådgivare från SKK!
! Efter HUS svar att vi kan gå vidare i ärendet sänder Lillemor Rodling skrivelsen vidare till 
! SKK:s avelsråd. Svaret önskar vi till Lillemor Rodling och Jan Karlsson.!!!
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!!!
-! Nästa möte!
! Nästa möte beslöts bli ett tfn-möte den 22/8 kl 11:00.!!
-! Mötets avslutande!
! Jan Karlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.!!!
Vid protokollet!!!!!!
Anna Schön!!!!!
Justeras!!!!!!
Ordförande Jan Karlsson                                                          Lillemor Rodling!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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