Protokoll fört vid SRSLs styrelsemöte 2018-11-06
Telefonmöte

Närvarande: Erna-Britt Nordin (ordförande), Lotta Sjaunja (vice ordförande), Cattlin
Marques (kassör), Catharina Brandsten (sekreterare), Susanne Lindén Nyhlén, Anna
Tallroth
Anmäld frånvaro: Madelene Lindström (ledamot)

§ 18-123

Mötets öppnande
Erna-Britt förklarade mötet öppnat.

§ 18-124

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes med följande tillägg: årsmötet
2019, exteriörbeskrivning, styrelsens FB grupp.

§ 18-125

Val av justeringsman
Mötet utsåg Cattlin Marques att jämte ordförande justera protokollet.

§ 18-126

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

§ 18-127

Skrivelser/Rapporter
a) Ordförande
Inget att rapportera
b) Sekreterare
i)
Från SKK gällande medlemsstatistik samt Stockholms
hundmässa & rastorget
ii)
Från SKK DK via SLKs styrelse gällande disciplinärt ärende
gällande uppfödare av annan SLK ras.
iii)
Från SLK gällande sponsringsmöjligheter.
iv)
Från Jordbruksverket gällande gamla styrelsens ansökan. SJV
efterfrågar de två bilagor som skickats med ansökan.
v)
Från SRFL och SRLV med frågor runt gemensamma
aktiviteter och årsmötesplanering.
vi)
Från medlemmar gällande medlemsavgift, omplacering,
donation av bildmaterial,

vii)
viii)

§ 18-128

Information från Kroppsvallarna
Korrespondens runt möjlig sponsring av den inofficiella och
den officiella utställningen i december.
Från NLK med information runt deras inmönstringsprojekt

ix)
.
Ekonomi
Kassören gav en ingående redogörelse om klubbens finanser och en
skriftlig sammanställning distribuerades till samtliga styrelsemedlemmar.
Inkomsterna från den inofficiella utställningen kommer att ge ett bra
tillskott till kassan. Mötet gav Catharina Brandsten i uppdrag att ta upp
fördelningen av de gamla distriktens pengar med SLKs styrelse.

§ 18-129

Hemsidan
Nya hemsidan är uppe sedan månadsskiftet september/oktober. Båda
domänerna som vi äger pekar nu på samma hemsida, dvs. den nya.
Avelsrådet får i uppdrag att ta fram den information som de önskar ha
på ”sin” sida.

§ 18-130

Nya medlemmar
a) Välkomstblad till nya medlemmar är under framtagande.
Lotta Sjaunja ansvarar för detta.
b) Information om gratisåret för nya lapphundsägare
Informationen ska upp på hemsidan men även delas i
uppfödargruppen på FB.

§ 18-131

PR
a) Material
b) Susanne Lindén Nyhlén rapporterade att de nya broschyrerna snart
är klara att gå i tryck men det behövs någon mer bild på svensk
lapphund. Då broschyrerna trycks i Göteborg uppdras Catharina
Brandsten att hämta dem, tillika frakta dem till Stockholm.
c) Stockholms Hundmässa
Styrelsen uppdrar åt Catharina Brandsten att bygga montern på
Stockholm Hundmässa. Ca 1500 kr finns att tillgå för nytt
montermaterial. Bemanningen av montern diskuterades då lördagen
krockar med klubbens rasspecial. Mötet uppdrar år Erna-Britt Nordin
att kontakta möjlig monteransvarig.
d) MyDog
Bemanningsarbetet för montern är inlett.

§ 18-132

Uppföljning Ralf Hjorts testamente
Ordförande har erhållit en kopia på testamentet och redogjorde dess
innehåll för övriga styrelsen. Testamentet är skrivet med SLK som
förmånstagare.

§ 18-133

Avel
a) RAS
i. Hälsoenkät: Bordlades.
ii. Inrapporterade sjukdomar: Inget att rapportera.
iii. Mentalitet: Till dags datum är 75 hundar beskrivna.
b) Uppdrag från årsmötet:
i. Bilda projektgrupp för inkorsning. Projektgruppen är
klar. Förberedande möte kommer att hållas med SKK
AKs representant i samband med SKKs avels
konferens (10-11 november).
ii. Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK: Inväntar
resultat från hälsoenkäten.
c) Nystartade genprojektet (från gamla styrelsen)
Jordbruksverket har återkommit i frågan och efterfrågat de bilagor
som följde med den ursprungliga ansökan.
d) Norska inmönstringsprojektet
NLK har mönstrat in två hundar. SRSL har meddelat NLK att man
stödjer inmönstringen och inregistreringen men att vi önskar få ta del
av informationen om hundarna, t ex inmönstringsprotokollen.

§ 18-134

Aktiviteter
a) Genrepet
i)
270 ekipage är anmälda.
ii)
Domare och ringsekreterare är vidtalade.
iii)
Priser: Då det är svårt att få till sponsring beslutar styrelsen
att 2000 kr ska avsättas till inköp av priser.
iv)
Café: Cattlin Marques och Lotta Sjaunja ansvarar för inköp till
cafét.
v)
Parkering: Lotta Sjaunja vidtalar ridklubben om de kan tänka
sig att vara behjälpliga med att hålla i parkeringen.
b) SLKs utställning den 8 december
vi)
80 ekipage anmälda plus en avelsgrupp.
vii)
Domare och ringsekreterare: Domaren har sagt ja till att döma
80 hundar. Domaren har med sig en isländsk domarelev. Allt
klart även med ringsekreterarna.

viii)
ix)

Priser: Diskussion om hur man ska lösa priserna till
utställningen utöver de sedvanliga rosetterna.
Catharina Brandsten informerar om att SLK arbetar med att ta
fram en tydlig ansvarsfördelning/arbetsordning (inklusive
ekonomiska frågor) mellan SLK & rasklubbarna för de officiella
utställningarna i SLKs regi. Café: Vi kompletterar med vad som
behövs efter Genrepet.

§ 18-135

Kontakt med SLK, SRLV och SRFL
SRLV har ställt en fråga om gemensamt årsmöte (datum & plats) 2019.
Då SRFL redan har beslutat att hålla sitt årsmöte i landets norra delar
och då SRSL &SRLV höll sina årsmöten 2018 åt det nordliga hållet
föreslår SRSL att 2019 blir ett år då respektive rasklubb håller egna
möten för att 2020 arrangera gemensamt.

§ 18-136

Övriga frågor
a) Två domarförfrågningar har inkommit. Styrelsen beslutar att tillstyrka
båda förfrågningarna och gläds åt att fler svenska domare utökar sitt
rasregister med vår ras.
b) Styrelsen diskuterade hur dess FB grupp bäst ska hanteras och
konstaterar att den är till för snabbt nå ut med information till
styrelsemedlemmarna.
c) Årsmötet 2019. Andra halvan av mars förefaller mest lämplig,
preliminärt datum 23/24 mars. Mötet uppdrar åt Cattlin Marques titta
på lämplig ort och lokal. Styrelsen diskuterar möjliga aktiviteter i
samband med årsmötet som kan vara av intresse för klubbens
medlemmar.
d) Exteriörbeskrivning. Cattlin Marques har varit i kontakt med Olle
Bernadz gällande exteriörbeskrivningar. Protokollen från 70-talen
finns tillgängliga. Mötet uppdrar åt Cattlin Marques att stämma av
med Olle Bernadz om protokollen behöver uppdateras.

§ 18-137

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.

§ 18-138

Nästa möte
Preliminärt den 19e december.

§ 18-139

Mötet avslutas
Erna-Britt Nordin förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Catharina Brandsten

Erna-Britt Nordin

Cattlin Marques

