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Dagordning för mötet  

 

1. Introduktion  

Allmän information om mötestypen och det aktuella mötet. Inget beslut fattas under 

denna punkt.  

 

2. Kallelse 

Fråga om mötet blivit kallat till enligt reglerna ovan. Beslutet fattas med enkel 

majoritet (bifall/avslag).  

 

3. Val av justeringspersoner  

Vissa banker accepterar inte elektroniska signaturer och/eller ett protokoll endast 

undertecknat av en person. Mötet behöver därför välja två justerare som vid behov 

kan justera det fysiska protokollet. Justerare föreslås av valberedningen 

 

4. Redovisning av föregående verksamhetsår  

Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas 

berättelse. Beslut att fastställa underlaget fattas med enkel majoritet (bifall/avslag). 

 

5. Ansvarsfrihet  

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter fattas med enkel majoritet 

(bifall/avslag) och med revisorernas förslag som utgångspunkt. Om ansvarsfrihet inte 

meddelas kommer resterande del av årsmötet ogiltigförklaras och 

Föreningskommittén kontaktar klubben för uppföljning och vidare hantering av 

situationen. 

 

6. Rambudget 

 Beslut om rambudget för 2021 fattas med enkel majoritet. Finns det ett alternativt 

förslag från revisorerna ställs de två förslagen mot varandra, annars har 

mötesdeltagarna bara möjlighet att rösta på den föreslagna rambudgeten eller att 

avstå från att delta i beslutet.  

 

7. Val 

 Har inga nomineringar kommit in till valberedningen finns det bara ett förslag att 

ta ställning till. Under dessa förutsättningar har deltagarna alternativen att anta 

valberedningens förslag, eller att avstå från att rösta. 

a)  Val av ordförande 

 Val av ordförande sker med relativ majoritet – den kandidat som får flest röster 

väljs till ordförande. 

b)  Val av ledamöter (2) och suppleanter (2) till styrelsen  

 

 



 
 

Val av ledamöter och suppleanter sker antingen var för sig eller ur en gemensam 

pott. 

Om valen sker ur gemensam pott avgörs posten i styrelsen av antalet röster. Den 

som får flest röster får den längsta tillgängliga mandatperioden som ordinarie 

ledamot, därefter kortare mandatperiod (exv. fyllnadsval), därefter suppleantpost. 

En anledning till använda gemensam pott för valen är att det annars endast går 

att kandidera till en post, en sådan ordning kan vara besvärlig om det exempelvis 

ska genomföras flera fyllnadsval eller om det är svårt att hitta kandidater till en 

eller flera av posterna. Valet sker med tillämpning av enkel överförbar röst för att i 

största mån undvika att röster blir betydelselösa. I omröstningsmetoden ska den 

röstande rangordna kandidaterna efter preferens.  

 

c) Val av revisorer (2) och revisorssuppleanter (2) 

Samma hantering som för ledamöter och suppleanter till styrelsen (p.7). 

 

d) Val av sammankallande i valberedningen  

 Samma hantering som val av ordförande. 

 

e)  Val av ledamot/ledamöter i valberedningen (2)  

Om en ledamot ska väljas sker valet med samma hantering som val av 

ordförande. Om flera ledamöter ska väljas sker valet med samma hantering som 

val av ledamöter och suppleanter till styrelsen. Om klubben önskar genomföra 

sina val på annat sätt än arbetsordningen föreskriver kan punkten anpassas efter 

samråd med Föreningskommittén. Notera dock att ingen kandidat kan kandidera 

till mer än en post.  

 

Reservationer  

Mötesdeltagare kan reservera sig mot förslag, reservationen förs till protokollet 

om förslaget vinner mötets bifall. Reservationer mejlas till fk@skk.se innan mötets 

avslutande 

 

Efter mötet 

När mötet är avslutat tar mötesfunktionären från SKKs kansli fram ett protokoll 

över fattade beslut, signerar det och sänder det till klubbens styrelse tillsammans 

med en deltagarlista och en beslutsrapport från VoteIT.  



Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande:  Erna-Britt Nordin 

Vice Ordförande: Lotta Sjaunja 

Kassör: Cattlin Marques 

Sekreterare:  Catharina Brandsten 

Ledamot: Susanne Tundal 

1a suppleant: Irene Jonsson 

2a suppleant : Anna Tallroth 

Revisorer: 

Kajsa Hörberg-Blom samt Liselotte Forsberg Eriksson 

Revisorssuppleanter: 

Monica Jacobsson samt Jeanette Lundgren 

Valberedning: 

Ingrid Bååth (sk) 

Madelene Lindström 

Gunilla Skinner 

Ansvarsområden: 

Ansvarig utgivare hemsidan: Cattlin Marques 

Webbansvarig:   Cattlin Marques 

Revidering RAS: Lotta Sjaunja  

Utställningsansvarig: Anna Tallroth 

Styrelsens representant i  

Viltspårskommittén: Anna Tallroth 

SRSLs representant i  

Lapphundens redaktion:  Susanne Tundal 

Styrelsens representant i  

Årsbokskommittén: Irene Jonsson 

GDPR: Catharina Brandsten 

Sammanträden 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft nio protokollförda styrelsemöten inklusive det 

konstituerande mötet. Åtta av mötena var telefonmöten. 



Representation 

Vid SLKs fullmäktige 2020 hade SRSL enligt stadgarna fyra delegater. Pga Covid 19 hölls 

mötet digitalt och under ledning av SKK. Enbart en representant per rasklubb fick delta. 

SRSLs delegater representerades av Cattlin Marques. 

Medlemsutveckling  

2020-01-01 hade SRSL 301 medlemmar vilket innebär en tydlig ökning jämfört med ett år 

tidigare då klubben hade 243 medlemmar 2019-01-01.  

2021-01-01 fortsatte ökningen och medlemsantalet landade på 321. 

. 

Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmötet.  

a) Tillsättande av en projektgrupp för utredning om inkorsning för att vidga genpoolen:

Styrelsen har sedan tidigare utsett en projektgrupp bestående av Erna-Britt Nordin,
Maija-Leena Eloranta (SKK AK), Cattlin Marques, Ewy Petersson, Ida Svanberg,
Christian Lauluten samt Catharina Brandsten. Projektgruppen är inte beslutande utan
ska ta fram underlag och förslag på åtgärder som sedan först ska hanteras av SRSLs
styrelse, följt av SLKs styrelse och sedan SKK. Projektgruppen tittar dels på hur DNA
analyser kan bidra med mer kunskap om inavelsgraden hos rasen idag, men även
som en utvärdering längre fram i tiden. Ambitionen är att ha DNA analyserna utförda
under 2021. Parallellt med detta tas ett dokument fram med potentiella kandidatraser
för inkorsning där för- och nackdelar för respektive ras belyses.

b) Ansöka till SKK om att ändra hälsoprogrammet för HD status från steg 2 till steg 1

Som en sista pusselbit i faktainsamlandet så ingick frågor om HD i hälsoenkäten som

skickade ut i slutet av 2019 till medlemmarna. Se RAS och hälsoenkät under övriga

aktiviteter.

c) Årsbok

På årsmötet 2020 beslutades det att en årsbok skulle tas fram. Irene Jonsson har varit

styrelsens representant i årsbokskommittén som även har bestått av Ingegerd

Sörensson samt Linda Ulriksen. Årsboken kommer att färdigställas under 2021 och

vara digitalt tillgänglig.

d) Släktskapslistan

På årsmötet 2020 antogs en motion om att varje års släktskapslista ska ligga kvar på

hemsidan. Styrelsen har därför lagt in tillgängliga släktskapslistor av äldre datum på

hemsidan.

e) Motioner till årsmöte

Årsmötet 2020 gav styrelsen i uppdrag att i god tid lägga ut information om

motionsstopp. Notera dock att det digitala förenklade årsmötet 2021 inte medger

några motioner.



f) Information om inkorsningsgruppens arbete

Årsmötet 2020 gav styrelsen i uppdrag styrelsen får i uppdrag att lägga ut information

om projektet på hemsidan. Styrelsen har lagt upp information på hemsidan, dessutom

så har arbetet redovisats på årsmötet 2020 samt på rasmötet den 19 december.

Övriga aktiviteter 

a) Rasarbete

i) RAS: En reviderad, digital hälsoenkät skickades ut i slutet av 2019 till

medlemmarna. Påminnelse och uppmaningar om att svara har sedan även

gjorts via klubbens Facebooksida. Tyvärr är dock antalet inskickade enkäter

lågt (runt 100) och flera innehåller felaktigheter (t.o.m fel ras har redovisats).

Revideringen av RAS pågår och delar av det arbetet redovisades på rasmötet

i december.

ii) Avelsråd: Styrelsen har utsett ett avelsråd vars uppgift är att stötta uppfödare

och hanhundsägare i avelsrelaterade frågor. Under det gångna

verksamhetsåret har avelsrådet bestått av Maria Niska och Ewy Pettersson. De

har bistått nya uppfödare i avelsrelaterade frågor.

iii) Rasmöten: I samband med årsmötet i mars 2020 skulle en extern föreläsare

tala om valptester samt problem med hundar. Tyvärr (Covid 19 relaterat) fick

denna föreläsning ställas in men istället höll representanter från styrelsen

presentationer om avelsdata med fokus på utmaningarna runt den snäva

avelsbasen, mentalitet samt en uppdatering från inkorsningsprojektets arbete.

iv) Den 19 december arrangerades SRSLs första digitala rasmöte via Zoom där

styrelsen rapporterade om arbetet med revideringen av RAS, avelsinformation

och mentalitet. Avelsrådet presenterade sig och sitt arbete. Inkorsningsgruppen

berättade om det pågående arbetet. Christian Lauluten presenterade NLKs

inmönstringsprojekt och medlemmarna hade möjlighet att ställa frågor.

v) Släktskapslistorna. Nya, uppdaterade släktskapslistor för 2020 har lagts ut på

hemsidan.

vi) Domarkompendium:Nytt domarkompendium är under framtagande.

b) Medlemsfokuserade aktiviteter

i) Lapphundspromenader:

Några lapphundspromenader har arrangerats runt om i landet av såväl

medlemmar såväl som av styrelsemedlemmar.

ii) SRSL har under året givit ut tre nummer av sin egen klubbtidning. Då SLK

under slutet av 2020 återupptog utgivningen av tidningen Lapphunden planera

inte SRSL att fortsätta arbete med en egen tidning utan kommer att bidra med

material till Lapphunden.

iii) En viltspårskommittée har bildats.  Där ingår Anna Tallroth som styrelsens

representant samt Marie Andersson.



 
 

 

c) Övriga aktiviteter och arbete 

i) SRSL deltog med SLK och Svenska rasklubben för finsk lapphund samt 

Svenska rasklubben för lapsk vallhund på MyDog januari 2020 

ii) SRSL deltog i SLKs rasklubbsmöte i Märsta i januari 2020. 

iii) SRSL planerade för att genomföra den inofficiella utställningen Genrepet men 

fick avblåsa planerna pga Covid19 

iv) SRSL har fått tillstånd att arrangera exteriörbeskrivningar. Inga 

exteriörbeskrivningar har dock ännu kunnat hållas då FHMs och SKKs 

direktiv/ restriktioner åter skärptes under hösten. 

 

 

 

 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar och inte minst till våra uppfödare 

som engagerar sig i rasen. 2020 var ett annorlunda år där flertalet av aktiviteterna fick 

ställas in pga pandemin, men detta till trots så fick SRSL fler medlemmar och våra 

uppfödare såg till att det registrerades nästan 100 valpar! 

 

 

                  Erna-Britt Nordin, ordförande   

 

 

Lotta Sjaunja, vice ordförande                 Cattlin Marques, kassör 

 

 

Catharina Brandsten, sekreterare                                   Susanne Tundal, ledamot 

 

 

 

  



Avelsutvärdering 2020 

2020 har varit ett tufft år på många sätt men glädjande nog så har det fötts ovanligt många 

svenska lapphundar runt om i Norden. 97 st i Sverige, 80 st i Norge och 16 st i Finland. Det 

har även fötts strökullar runt om i Europa också under året.  

Det är väldigt positivt att se att registreringssiffrorna inte bara har ökat i Sverige utan även i 

Norge och Finland. Avelsutbytet mellan dessa grannländer är stort så det är en gemensam 

ökning av populationen med 193 st nya individer under 2020. Intresset för rasen är också 

oerhört stort och efterfrågan på valp är mycket större än tillgången.  

Släktskapsvärde 

Majoriteten av årets kullar (63%) ligger inom RAS rekommendation.  Enligt RAS så är 

rekommendationen att kullen ska ha ett värde så nära 100 som möjligt, som mest idealiskt 

under 100 Medelvärdet för årets registrerade var 99,5. Det visar att uppfödarna använder 

redskapet i sin avel.  

Avelsdjur för kullar födda under 2020  

Inget avelsdjur har fått mer än en kull var under 2020. 17 hanar och 17 tikar har använts i 

avel. Hanhundarna var 2-11 år vid parning. Tikarna var 20 mån-8 år vid parning.  

För 62% av avelsdjuren var det deras första kull. Uppfödarna använder så många olika 

avelsdjur som möjligt i avel, vilket är av godo för minska ner takten på genetisk förlust i 

populationen.  

Mentalbeskrivning  
Under 2020 mentalbeskrevs 6 svenska lapphundar via BPH och 1 via MH. 



 
 
HD statistik i procent jämförelse mellan Sverige, Norge och Finland 

 

I detta diagram har vi tittat på vilken grad föräldrarna haft på de hundar som HD röntgats 

under 2020 och utfall. T.ex. har 44% av de som har en C höftad förälder fått A höfter, medan 

samma siffra är 36% för de som har HD fria föräldrar. Det går inte egentligen att se någon 

trend att C höfter i avel ger sämre höfter på avkomman. 

44%
17% 28% 11% 0%36% 26% 34% 2% 2%

A B C D E
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Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 

2020-01-01 - 2020-12-31 

Resultaträkning 

Rörelsens intäkter 

Medlemsavgifter 36 400 

Bidrag från SLK 11 940 

Sålda annonser  200 

Summa: 48 540 

Rörelsens kostnader 

Medlemsutskick 1174 

Kost, logi, resekostnader 1592 

Hemsida 2303 

Priser 1635 

Gåvor/uppvaktning 1423 

Årsboken   100 

Licenser webbtjänster 3299 

Försäkring   570 

Bankkostnader 1100 

Arvoden 1499 

Klubbtidning tryck 8151 

Porto klubbtidning 4791 

Summa: 27 637 

Beräknat resultat: 20 903 



2020-01-01 - 2020-12-31 

Balansräkning 

Tillgångar  

Lager av försäljningsrosetter 2935 

Kundfodring  2600 

Kassa 3993 

Plusgiro 87545 

Summa tillgångar; 97063 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital   73737 

Årets resultat  20903 

Summa eget kapital: 94640 

Kortfristiga skulder 

Leverantörskulder 1210 

Utlägg kassör   283 

Utlägg övrig styrelse   930 

Summa kortfristiga skulder:  2423 

Summa eget kapital, avsättning och skulder: 97063 





Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021 
Det tas inget beslut på mötet om verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är bifogad 
som information och underlag till den föreslagna rambudgeten
1. Fortsätta arbetet med revidera RAS. Innan slutlig version skickas via SLK till SKK
måste texten förankras hos uppfödarna. Detta ska ske genom rasmöten, digitala och
eller fysiska. Samtliga medlemmar bjuds in. Ambitionen är att RAS ska skickas in till
SKK under 2021.

2. Ta fram slutunderlag för att ansöka om att ta bort HD kravet.

3. Fortsätta arbetet med inkorsningsprojektet för att ta fram en plan för att bredda
genpoolen. Ambitionen är att DNA arbetet ska utföras under 2021.

4. Avsluta arbetet med att revidera raskompendium inför domarkonferensen

5. Arbeta för att fler lapphundar mentalbeskrivs (BPH eller ev. MH)

6. Delta i SKKs avelsfunktionärskonferens

7. Arbeta för att stötta uppfödarna i deras avelsarbete

8. PR för rasen genom att deltaga med monter i Stockholmsutställningen samt andra

platser i landet där tillfälle ges – om myndigheter och SKK tillåter.

9. Arrangera Inofficiell utställning

Arrangera Genrepet i nov/dec för alla raser (ger goda inkomster till klubben)

10 Ansöka om officiell utställning på Torne gård 2022 

11. Bidrag med lämpligt innehåll till tidningen Lapphunden

12. Färdigställa årsboken.

13. Viltspårskommittén planerar en viltspårshelg under året.

14. Den nya tävlingskommittén kommer igång med arbete

15. Det är styrelsens förhoppning att de populära hundpromenaderna fortsätter runt

om i landet med våra medlemmars hjälp.



Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2021 
INKOMSTER 

Medlemsavgifter   45500 

Genrepet  75000 

Exteriörbeskrivning   15000 

Summa:   135 500 

UTGIFTER 

Bankkostnader  -1700

Försäkring  - 600

Kostnader Genrepet -44 500

Kostnader exteriörbeskrivning  -5000

Hemsida -2300

Kost, logi, resor styrelse -12 000

Kommittén för arbetande hundar -2000

Licenser till webbtjänster -3500

Inkorsningsprojektet  -30 000*

Porto -1500

PR/monter/Trycksaker -8000

Priser -3000

Utbildning/konferens -1800

Viltspårskommittén -2000

Årsbok -500

Årsmöte -3500

Övrigt  -1000

Summa:  -123 000

Totalt: 12500

* Inkorsningsprojektet har under 2020 fått 10 000 kr öronmärkt av styrelsen för att kunna komma igång med

genvariationstestning av svenska lapphundar med mål att få ett väl underbyggt underlag. Testningen kommer

istället komma igång och enligt planering slutföras under 2021, så dessa 10 000 kr plus de ytterligare 20 000 kr

för i år har därför anslagits i budgeten.



 
 

 
Valberedningens förslag till SRSLs styrelse för verksamhetsåret 2021 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


