
 
 

 

Protokoll fört vid SRSLs styrelsemöte 190704 

SRSL har organisationsnummer 802509-0807 

 

Närvarade: Erna-Britt Nordin, Cattlin Marques, Lotta Sjaunja, Catharina Brandsten, 

Madelene Lindström, Susanne Lindén Nylén 

Anmäld frånvaro: Anna Tallroth 

 

§ 19-26 Mötets öppnande 
Ordförande Erna-Britt Nordin förklarade mötet öppnat och lämnade 
därefter av praktiska skäl över till vice ordförande Lotta Sjaunja som höll i 
mötet. 

 
§ 19-27 Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet. 
 
§ 19-28 Val av justeringsman 

Mötet utsåg Madelene Lindström att jämte ordförande justera 
protokollet. 

   
§ 19-29 Föregående mötesprotokoll 

a) Föregående mötesprotokoll gicks igenom varefter det godkändes. 
b) Uppföljning från föregående möte: 

i) Avelsrådet är i kontakt med erfaren uppfödare som 
förhoppningsvis kommer att ingå i avelsrådet. 

ii) Gällande Stockholms hundmässa har Cattlin Marques varit 
i kontakt med en medlem som kommer att hjälpa till med 
att ta fram film om Slh till montern 

iii) Erna-Britt Nordin har varit i kontakt med en uppfödare 
söderut som gärna hjälper till med att göra PR för rasen på 
event i södra Sverige. 

iv) Förberedelser för Genrepet i december pågår. 
 

§ 19-30  Skrivelser/Rapporter 
a) Ordförande 

Tornegård har avbokats då datum inte fungerar. 
b) Sekreterare 

i) Från SKK 
- Medlemslistor och medlemsstatistik 
- Nytt från SKK FK 



 
 

- Rökförbud även på utomhusutställningar 
- Inbjudan till plats för nationalraserna på Stockholms 

hundmässa: Styrelsen beslutade att tacka ja till inbjudan 
om ombad sekreteraren att hantera anmälan. 

- Justerat dokument för domarkompendier 
- Information gällande PRA tester – har förmedlats till 

uppfödarna genom webbansvariga. 
ii) Från SLK, SRFL och SRFL 

- SLK efterlyser webb-kunnig person 
- SRLVs nyhetsbrev 
- Från medlemsansvarigt gällande utställningsresultat. 

Sekreteraren har tackat ja till erbjudandet om att få 
resultaten. 

iii) Från medlemmar 
- Omplacering av hanhund: SRSL har återkopplat med svar 

till ägaren 
- Adressändring – åtgärdat av sekreteraren. 
- En sjukdomsanmälan har inkommit, trolig icke hereditär 

orsak 
- Frågor gällande avel. – Har vidarebefordrats till avelsrådet. 
- Hjälp med valpannonser – har hanterats av webbansvariga 
- Fråga om medlemskap gällande ny ägare av Slh – 

sekreteraren har informerat om gratis 1a år. 
iv) Övriga 

NLK önskar få föreläsning om Slh i samband med en 
utställning. Mötet uppdrar åt sekreteraren att bekräfta att 
SRSL kan närvara och ge föreläsningen. 

 

§ 19-31 Nya medlemmar 

 Uppdatering är på ingång. 

 

§ 19-32 Avel 
a) RAS. En sista översyn av frågorna ska göras sedan ska dokumentet 

gå ut. Lotta Sjaunja och Cattlin Marques uppdras att titta på möjliga 
digitala lösningar för att hantera hälsoenkäterna. 

b) Uppdrag från årsmöten: 
i. Projektgrupp för inkorsning 

Ansökan är nu inlämnad till SKK där finansiellt stöd 
söks för att göra en förstudie gällande den genetiska 
variationen inom rasen. Det är tänkt att 10 
representativa hundar ska väljas ut och från vilka sedan 
blodprov tas så att DNA kan isoleras och analyseras. 

ii. Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK 



 
 

Inväntar hälsoenkätens svar:  
iii. Omstartade gen/spermieprojektet 

Sekreteraren ska kontakta SKK i frågan. 
 
§ 19-33 Aktiviteter 

a) Rasmöte i Piteå 
Då lämplig lokal inte kunnat hittas väljer vi att senarelägga detta 
möte. Tentativt skulle det istället kunna bli under hösten & i samband 
med en utställning i östra Norrland, då gärna med avelsrådet 
närvarande. Mötet uppdrar Cattlin Marques och Catharina Brandsten 
att leta lämplig lokal för mötet. 

b) Ungdomsläger 
Ännu inga inkomna anmälningar. Cattlin Marques uppdras att göra 
aktiviteten mer synlig på hemsidan respektive klubbens FB sida. 
Anmälningstiden går ut den sista juli. 

c) Hundpromenader 
Hundpromenader kommer att utannonseras under hösten när vädret 
är mer promenadvänligt. 

d) Inofficiell utställning/rasmöte i september 
Pga. SLKs dubbelutställning och SKK utställningar i september finns 
det inget lämpligt datum för SRSLs inofficiella utställning (enkom för 
svensk lapphund). Aktiviteten skjuts därmed på framtiden. 

 
§ 19-34 Övriga frågor 

a) Hantering & Registrering av tävlingsresultat  
Mötet diskuterar utställningsresultat samt övriga resultat och vem som 
bör hantera dem. 
b) Mötet diskuterar vikten av medlemsvård 
c) Ordförande önskar att styrelsens kommunikation mellan mötena sker 

enbart via email. 
 
§ 19-35 Nästa möte. 
 Nästa möte blir den 6 augusti klockan 19oo. 
  
§ 19-36 Mötet avslutas 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet  Vice ordförande Justeras 
 
 
 
Catharina Brandsten  Lotta Sjaunja Madelene Lindström 


