Protokoll fört vid SRSLs styrelsemöte 2018-12-19
Telefonmöte

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

§ 18-140

Mötets öppnande
Erna-Britt Nordin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 18-141

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 18-142

Val av justeringsman
Mötet utsåg Lotta Sjaunja att jämte ordförande justera protokollet.

§ 18-143

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

§ 18-144

Skrivelser/Rapporter
a) Ordförande
Inget att rapportera
b) Sekreterare
i)
Från SKK gällande medlemsstatistik, information gällande
rastorget på Stockholms hundmässa samt email utskick
gällande medlemsavgifter.
ii)
Från Jordbruksverket gällande gamla styrelsens ansökan. Se
§18-148 c.
iii)
Från SLK gällande utbetalningar.
iv)
Från SRFL gällande gemensamma aktiviteter.
v)
Från SRLV gällande datum, plats och övriga aktiviteter för
årsmöte 2019.
vi)
Från medlem gällande tävlingspriser 2017

vii)
viii)
ix)
x)

Från medlem gällande val av domare vid utställning,
hemsidans utseende mm.
Från medlem som sökte kontakt med uppfödare efter
Stockholms hundmässa
Diverse email rörande de två utställningarna som hölls i
december.
Från Kroppsvallarna gällande regeländring

§ 18-145

Ekonomi
a) Kassören kommer ge en detaljerad genomgång av ekonomi vid nästa
styrelsemöte men kan redan konstatera att efter Genrepet så har
klubbens kassa fått ett bra tillskott.
b) Ordförande föreslog att SRSL bör skriva motion till SLKs fullmäktige
gällande fördelning av de medel som finns via Ralf Hjorts testamente.

§ 18-146

Nya medlemmar
a) Informationsmaterial
Mötet beslutar att nya medlemmar ska hälsas välkomna med ett litet
kort med relevant information om klubben. Mötet utser Lotta Sjaunja
att ansvara för att välkomstkortet skickas ut.
b) Gratisåret
Catharina Brandsten har varit i kontakt med SKKs medlemsavdelning
gällande rutinerna för anmälan och betalning av nya medlemmar
(valpköpare). SKK har lovat återkomma med process.

§ 18-147

PR
a) Material
Inventarieförteckningen uppdaterades.
b) Stockholms Hundmässa/rasklubbstorget
De nytrycka broschyrerna användes. Styrelsen riktar ett varmt tack
till de ekipage som jobbade i montern!
c) MyDog
Susanne Lindén Nyhlén arbetar tillsammans med övriga
rasklubbsrepresentanter och SLK med förberedelserna inför rastorget
på MyDog.
d) Övrigt
Inget övrigt att avhandla.

§ 18-148

Avel
a) RAS

b)

c)

d)

e)

§ 18-149

i. Hälsoenkät
Mötet diskuterade utmaningar med den webb-baserade
hälsoenkäten.
ii. Inrapporterade sjukdomar
Inget att rapportera
iii. Mentalitet
Inget att rapportera
Uppdrag från årsmötet:
i. Projektgrupp för inkorsning.
Cattlin Marques och Catharina Brandsten gav en kort
redogörelse för sitt möte med SKKs Maija Leena
Eloranta i samband med SKKs
avelsfunktionärskonferens. Mötet beslutar att avsätta
medel för ett fysiskt möte för projektgruppen (ev.
färdbiljetter bokas av SRSL). Mötet uppdrar åt
Catharina Brandsten att kontakta projektgruppens
medlemmar för att försöka få till stånd ett möte den 19e
eller 20e januari 2019.
ii. Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK.
Bordlades.
Omstartade gen/spermieprojektet
Jordbruksverket har återkommit med ett positivt besked och kan
tänka sig att finansiera insamlandet och förvarandet av spermie.
Mötet uppdrar åt Catharina Brandsten att kontakta den person SJV
rekommenderat i frågan.
Norska inmönstringsprojektet
Då ingen ny information har inkommit uppdrar mötet åt sekreteraren
att kontakta NLK och be om att få tillgång till befintlig information
såsom inmönstringsprotokoll.
Årsutvärdering RAS
Catharina Brandsten tar fram ett underlag som sedan Lotta Sjaunja
(ansvarig för RAS) och Madelene Lindström färdigställer.

Aktiviteter
a) Genrepet
Den inofficiella utställningen genomfördes planenligt. Ca 270
anmälda ekipage. Ingen extern rid/idrottsklubb nappade på att
hantera parkeringen så även denna sköttes av SRSL.
b) SLKs utställning den 8 december

Den officiella utställningen genomfördes planenligt (80 anmälda
ekipage).
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som var involverade i arbetet
med de båda utställningarna samt till sponsorerna.
§ 18-150

Kontakt med SLK, SRLV och SRFL
SRLV har meddelat att de ämnar förlägga sitt årsmöte på samma ort
(norra Sverige) och datum som SRFL.

§ 18-151

Årsmöte 2019
a) Datum
Preliminärt den 17 mars 2019
b) Plats
Blå Vingen Knivsta förutsatt att det är ledigt. Mötet uppdrog åt Lotta
Sjaunja att sköta bokningen.
c) Kallelse
Via mejl, hemsida och SRSLs FB sida. I fall då ingen email adress
föreligger skickas inbjudan via brev.
d) Övriga aktiviteter i samband med årsmötet
Mötet uppdrar åt Cattlin Marques att kontakta AI specialist med stor
raskompetens för eventuell föreläsning. Om personen i fråga inte har
möjlighet att delta uppdrar mötet åt ordförande och sekreterare att
besluta om annan alternativ föreläsare.

§ 18-152

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att avhandla.

§ 18-153

Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat
Styrelsen fann att inget ärende vad av sådan art att det inte kunde
diskuteras innan protokollet är justerat.

§ 18-154

Nästa möte
Preliminärt den 27 januari hemma hos Lotta Sjaunja.

§ 18-155

Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
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Catharina Brandsten

Erna-Britt Nordin

Lotta Sjaunja

