
Protokoll!
styrelsemöte SRSL!

2017-06-27!
Telefonmöte!!

Närvarande: Jan Karlsson, Anna Schön, Lillemor Rodling, Agneta Sjöquist!!!
-! Mötets öppnande!
! Ordförande Jan Karlsson önskade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.!
! Då vi även detta möte är utan dagordning kommer protokollet även denna gång vara utan 
! paragrafer.!!
-! Val av justerare och frågan om digital signering!
! Mötet beslutade att Agneta justerar denna gång. Mötet godkände även att vi börjar med !
! digital signering (så snart Anna hinner sätta sig in i detta. Anna kommer sen även fungera 
! som suport till övriga i början).!!
-! Förslag på adjungerande kassör!
! Som förslag på adjungerande kassör föreslog Jan Johanna Olsson-Köpman vilket !
! godkändes av mötet.!!
-! Organisationsnummer, PG-nummer och Firmateckning!
! Jan presenterade SRSL:s organisationsnummer som är 802509-0807.!
! Jan kollar upp hur vi gör för att skaffa oss PG-nummer och hur korrekt förfarande med !
! firmatecknade går till.!!
-! Släktskapslista!
! Rapport har inkommit att Erling Strandberg, SLU, har gjort en släktskapslista. Jan har !
! kontaktat honom men ännu ej fått svar varvid ärendet bordlägges till nästa möte.!!
-! Kurs i föreningsteknik!
! Vi har alla fått erbjudande om att gå en kurs i föreningsteknik. Lillemor kontaktar Hans i !
! HUS för att kolla möjlighet att äska pengar för resa och logi.!!
-! Adjungerande avelsrådgivare!
! Lillemor har skrivit en skrivelse som Jan har sänt vidare till HUS. Han har dock ännu inte 
! fått något svar och kollar därför på nytt med HUS om detta.Vi har även fått information om 
! HD-index som ska finnas. Jan tar även denna boll under samma punkt.!!
-! BPH-information!
! Lillemor kommer skriva ihop ett kort förslag på ”reklam” för BPH. Hon sänder sedan detta 
! för godkännande till övriga i SRSL:s styrelse och ser sedan till att det blir utlagt på FB.!!
-! Hemsida!
! På riksstämman meddelades att hemsidan var under omarbetning och att rasklubbarna !
! ev skulle få ha hand om sin egen sida. Då vi inte hört något om detta så skriver Anna och 
! Jan en skrivelse till HUS i ärendet. !!
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!!
-! Loggor!
! Då samtliga i SRSL:s styrelse känner att frågan om loggor svävar i luften så kollar Jan med  
! Mikael Köpman på HUS vad som egentligen är sagt, dels med Svenska ! ! !
! Lapphundklubbens logga, dels med rasklubbarnas logga.  !!
-! Nästa möte!
! Nästa möte blir ett telefonmöte 27 juli 2017 kl 13:00.!!
-! Mötets avslutande!
! Jan tackade för visat intresse och avslutade mötet.!!!!!!
Vid protokollet!!!!!
Anna Schön!!!!!
Justeras!!!!!
Ordförande Jan Karlsson                                                              Agneta Sjöquist!!!!!!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!
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