Protokoll fört vid SRSLs styrelsemöte 2019-04-22
Danderyd

Närvarande: Erna-Britt Nordin, Lotta Sjaunja, Cattlin Marques, Catharina Brandsten,
Anna Tallroth
Anmäld frånvaro: Madelene Lindström, Susanne Lindén Nylén

§ 19-12

Mötets öppnande
Ordförande Erna-Britt Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.

§ 19-13

Godkännande av dagordning
Med tillägget av punkten ”verksamhetsplan 2019” godkändes den
föreslagna dagordningen.

§ 19-14

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

§ 19-15

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes varefter det lades till
handlingarna.

§ 19-16

Verksamhetsplanen 2019
Punkt 1-6 i VHP hanteras ej under denna paragraf.
Punkt 7 Arbete för att stötta uppfödarna i deras avelsarbete: Susanne
Lindén Nylén ska ersättas i avelsrådet. Mötet uppdrar Lotta Sjaunja att
kontakta Maria Niska för att diskutera lämpliga kandidater.
Punkt 8. PR för rasen genom att deltaga med monter på My Dog och
Stockholmsutställningen samt andra platser i landet där tillfälle ges:
SLK PR har huvudansvaret för MyDog. Mötet uppdrar åt Cattlin
Marques att kontakta person som kan arbeta med rasmontern på
Stockholms hundmässa. Vidare uppdrar mötet åt Erna-Britt Nordin att
kontakta lämplig person i södra Sverige som kan vara behjälplig med
lokala PR aktiviteter där.
Punkt 9. Arrangera Inofficiella utställningar:
a) Tornegård, preliminärt hösten 2019: Svårt att hitta lämpliga datum
eftersom SLK har en dubbelutställning i september i samma region.
Bordlägges.

b) Genrepet: Behöver förläggas den 1a december för att inte krocka med
andra lokala aktiviteter. Mötet uppdrar åt Anna Tallroth att kontakta och
boka fyra domare. Mötet uppdrar Madelene Lindström och Lotta Sjaunja
att inleda arbetet med att hitta sponsorer.
Punkt 10. Medlemsmöten med fokus på vikten av att öka genpoolen.
a) Läggs i samband med Piteåutställningen 13-14 juli 2019: Mötet
uppdrar åt Catharina Brandsten att hantera lokalfrågan gällande möte
på lördagskvällen samt att fråga M-L Eloranta om hon har möjlighet att
åter deltaga. Cattlin Marques kommer annars att hålla presentationen.
b) i samband med Torneutställningen under hösten 2019: Bordläggs.
Punkt 11. Styrelsens förhoppning att de populära hundpromenaderna
fortsätter runt om i landet med våra medlemmars hjälp: Två
lapphundspromenader är inplanerade, en i Uppsalatrakten och en i
Tumlehed utanför Göteborg.
Punkt 12 Styrelsen när en förhoppning att kunna arrangera ett läger
under sommaren för ungdomar och deras hundar: Mötet uppdrar åt
Erna-Britt Nordin att konfirmera kostnadsförslag samt se om helgen i
månadsskiftet augusti/september kan bokas (fre-söndag). Minst 10
anmälda krävs för att evenemanget ska gå av stapeln, maxantal 15
deltagare.
§ 19-17

Skrivelser/Rapporter
a) Ordförande
Inget att rapportera
b) Sekreterare
i)
Brev har inkommit från SKK FK med förklaring till deras beslut
gällande tillsättning av SRSLs ordförande för innevarande
verksamhetsår.
ii)
Medlem som behöver hjälp med omplacering
iii)
Diverse mejl gällande årsmötet
iv)
Förfrågan från SRLV om vi kan samorganisera oss och delta i
Agrias hundpromenad. Mötet ställer sig positiv till detta och
uppdrar Catharina Brandsten att hantera frågan med SRLV.
v)
Allmänna mejl från SKK gällande verksamheten inklusive
inbjudan till presentation av HD rapporten.
vi)
Mejl från SLKs kassör gällande inbetalning av 10 000 kr till
SRSL.
vii)
Kort sammanfattning från SLKs senaste möte.
c) Övriga
Inget att rapportera.

§ 19-18

Nya medlemmar
Inget att rapportera.

§ 19-19

Avel
a) RAS
i. Hälsoenkäten: Mötet uppdrar åt Lotta Sjaunja och
Cattlin Marques att kontakta hundfolk som har
erfarenhet av digitala enkäter.
ii. Inrapporterade sjukdomar
En rapport har inkommit, icke allvarlig diagnos.
iii. Mentalitet
Inga hundar beskrivna 2019 ännu så länge.
b) Uppdrag från årsmöten:
i. Projektgrupp för inkorsning.
Styrelsen diskuterar vikten av kartläggning av den
genetiska variationen.
ii. Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK.
Nu kvarstår endast enkätsvaren innan underlaget för
ansökan kan skrivas ihop.
iii. Omstartade gen/spermieprojektet
Mötet uppdrar åt Catharina Brandsten att kontakta
genetiskt sakkunnig på SKK i frågan.

§ 19-20

Aktiviteter
Se punkt 19-16.

§ 19-21

Kontakt med SLK, SRLV och SRFL
Se punkt 19-17.

§ 19-22

Fullmäktige
Delegaterna är anmälda och har erhållit kallelse.

§ 19-23

Övriga frågor
a) Styrelsen har fråga gällande SLKs finanser som bör hanteras under
punkten övrigt på fullmäktige.
b) Priser
Från 2019 åligger det rasklubbarna att hantera årspriserna. SLKs
regler gäller. Mötet uppdrar åt Cattlin Marques att lägga ut

information om detta tillika skapa ett mejlkonto som resultaten kan
skickas in till.
§ 19-24

Nästa möte.
Läggs efter SLKs fullmäktige, datum bestäms senare.

§ 19-25

Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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