
Protokoll styrelsemöte SRSL!
2017-11-09!
Telefonmöte!

Närvarande: Jan Karlsson, Anna Schön, Lillemor Rodling, Agneta Sjöquist!!
§1 ! MÖTETS ÖPPNANDE!
! Ordförande Jan Karlsson förklarade mötet öppnat.!!
§2! FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING!
! Dagordningen fastställdes!!
§3! VAL AV JUSTERARE!
! Till justerare valdes Lillemor Rodling.!!
§4! GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL!
! Föregående protokoll lades till handlingarna.!!
§5! EKONOMISK RAPPORT!
! Anna Schön redovisade att hon ändrat föreningens adress så post nu går till henne (istället 
! för till person i den tidigare interimsstyrelsen) samt att alla handlingar för att öppna ett konto
! nu har lämnats till banken. Så snart kontonummer inkommer så kommer Anna be HUS att 
! betala ut SRSL:s pengar för året.!
! !
! Utdrag ur SKK/FK nr 4 2017 har kommit. Där under §60 står att Ove Johansson är tillsatt 
! som vår revisor.!!
! HUS har fortfarande inte utsätt någon valberedning till oss.!!
§6! AVESLSFRÅGOR!
! Projektet RAS går vidare dock ska vi ställa frågan till SKK hur det kan vara möjligt att vi ska 
! genomföra RAS, när vi ännu ej fått rasansvar?!!
! Frågan om hanhundslistor tar Lillemor Rodling upp med Maria Niska och ser vad hon har 
! för tankar och råd hur vi lättast lägger upp detta då hon satt med i tidigare AK.!!
§7! ÅRSMÖTES FÖRBEREDELSER!
! Beslutades att årsmötet i Härnösand ska hållas 17-18 mars 2018. Lillemor Rodling tar hjälp 
! av Josefin i SRLV, som kommer hålla sitt möte samtidigt på samma plats som oss. Lillemor 
! och Josefin kommer arbeta fram ett färdigt förslag.!!
§8! MEDLEMSREGISTER!
! SKK har idag inga medlemsregister för SLK. !
! SLK har inga medlemsregister på vilka som äger just svenska lapphundar.!
! Tycks vara omöjligt för oss att få tag på i dagens läge och frågan tvingas därför bordläggas 
! tills vi får faktiska medlemmar 2018.!!
§9! BEMANNING AV MONTRARNA!
! På PR-kommitténs möte 15 nov 19:00 som vi inbjudits till, kommer vi representeras av Jan 
! Karlsson. Andra från styrelsen som önskar närvara är välkomna.!!!
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!
§10! SVARET FRÅN HUS PÅ VÅRA FRÅGOR STÄLLDA TILL ÖREBRO!
! Svaret från HUS på frågorna ställda 12 september kom 3 november. Dessa har dock väckt 
! ytterligare frågor och det beslöts att vi ska ställa ett brev till SKK för att få bättre klarhet. Vi 
! kommer tillsammans arbeta fram ett brev och när samtliga i styrelsen godkänt detta sänder 
! vi det till Thomas Uneholt, SKK.!!
§11! ÖVRIGA ÄRENDEN!
! Våra mail till hotmail o gmail hamnar i mottagarens skräppost. Mail till dessa adresser !
! kommer Anna därför sända från sin privata mail tills vidare.!!
! Materialet från SBK:s avelskonferens som vi fått kommer vi ej lägga ut offentligt då vi ej !
! äger materialet.!!
! Erling Strandberg, SLU, har på eget initiativ sänt oss en släktskapslista på 7 år (istället för 
! 10 år). Vi lägger ut även den på hemsidan.!!
§12! NÄSTA MÖTE!
! Nästa möte blir ett telefonmöte 8/12 kl 14:00.!!
§13! MÖTETS AVSLUTANDE!
! Ordförande Jan Karlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.!!!!!!
Anna Schön, Sekreterare!!!!!!!
Jan Karlsson, Ordförande                                              Lillemor Rodling!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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