Protokoll fört vid SRSLs styrelsemöte (per telefon) 2018-08-28

Närvarande: Erna-Britt Nordin (ordförande), Lotta Sjaunja (vice ordförande), Cattlin
Marques (kassör), Madelene Lindström (ledamot), Susanne Lindén Nyhlén, Anna
Tallroth
§ 18-85

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 18-86

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

.
§ 18-87

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

§ 18-88

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

§ 18-89

Rapporter & Skrivelser
Ordförande
Erna-Britt Nordin har haft kontakt med Marie Sörensson som är SRSLs
kontaktperson i SLK. Frågan har ställts vad SLK och SLK AK kan vara
behjälpliga med. SRSLs styrelse anser det vore mycket värdefullt om
SLK inleder arbetet med att planera nästa rassymposium (för samtliga
tre raser). Vidare vore det bra om de tre rasklubbarnas ordförande kunde
delta i något av SLKs kommande styrelsemöte. Sekreteraren uppdras
att formulera detta i mejl till SLK.
Sekreterare
Från SKK gällande:
Avelsfunktionärsutbildningen
Medlemsstatistik
Från SLK, SRFL & SRLV:
Rasansvar (SLK)
Gemensamma aktiviteter (SRFL)
Djurens dag (SLK & SRLV)

Från medlemmar:
Frågor gällande medlemskap, inloggning,
hanhundslistor, anmälan till rasmötet,
utställningsresultat, utbetalningar från SKK
Övriga:
NLK gällande potentiell inmönstring.
§ 18-90

Ekonomi
a) Nya firmatecknare är nu på plats (Erna-Britt Nordin och Cattlin
Marques.
b) Kassören rapporterar att det finns drygt 12 000 kr på kontot.
c) Då ordförande fått information att arvet från Ralf Hjort skulle vara
öronmärkt för svensk lapphund uppdrar mötet åt sekreteraren att
kontakta en av de personerna som förvaltar arvet för att få klarhet i
frågan.
d) När och hur kommer de gamla distriktens pengar att fördelas? Mötet
uppdrar år sekreteraren att ställa frågan till SLKs styrelse.
e) Mötet diskuterade ersättningspolicy. SRSL ersätter de
styrelsemedlemmar som vid arrangemang har uppdrag relaterade till
arrangemanget. Billigast färdsätt ska prioriteras, tillika samåkning när
så är möjligt.

§ 18-91

Hemsidan
SRSLs ansökan om ansvarig utgivare (Cattlin Marques) har beviljats.
Detta innebär att i samband med att nya hemsidan tas i bruk under
september så kan åter protokoll, släktskapslistor mm finnas tillgängliga
för våra uppfödare och medlemmar.
Mötet diskuterade även övrigt innehåll på nya hemsida.

§ 18-92

Nya medlemmar
a) Informationsmaterial
Mötet beslutade att SRSL ska ta fram ett nytt informationsmaterial
som går ut till nya medlemmar, primärt via email (vanlig postgång när
så behövs). Mötet uppdrar till Lotta Sjaunja och Catharina Brandsten
att ta fram ett förslag till nästa möte.
b) Gratisåret
I dagsläget är det svårt att hitta rätt hur man anmäler nya valpköpare
till ett gratis medlemskap (1 år). Mötet beslutar att man via nya

hemsidan ska göra det lättare att anmäla samt att SRSL på prov står
för kostnaden (30 kr per valpköpare).
§ 18-93

PR
a) Material
Då det inte finns kvar något PR material för svensk lapphund
diskuterade mötet framtagandet av nytt material. Mötet uppdrar till
Susanne Lindén Nyhlén att kontakta SLK PR/Web för att se om
filerna till den gamla foldern finns kvar då vi lätt skulle kunna
uppdatera den gamla foldern. Nya roll-ups bör också tas fram, men
de kommer senare. Mötet beslutade också att utse Catharina
Brandsten som materialförvaltare för klubbens material.
b) Stockholm hundmässa
Sekreteraren svarar ja till SKK gällande inbjudan till rasmonter
(nationalraserna). Cattlin Marques efterlyser hundekipage som kan
hjälpa till i montern, speciellt för lördagen då detta är samma dag för
SLK/SRSLs utställning.
c) MyDog
Denna monter har SLK huvudansvaret för men även SRSL kommer
var delaktiga.
d) Den 19e september arrangerade Djurens Dag SRSL.
SRSL framför ett stort tack till Ingrid Bååth & Co som såg till att
svensklapphund & SRSL hade en monter på detta event.

§ 18-94

Uppföljning rasmöte
Rasmötet hölls på Blå Wingen, Knivsta med 27 anmälda. SRSL riktar ett
stort tack till alla som deltog och i synnerhet de som bidrog med att dela
med sig av sina erfarenheter och förmedla berättelser och ting runt
lapphundarnas historia och utveckling. En sammanfattning av mötet
kommer att skickas ut till deltagarna.

§ 18-95

Avel
a) Rasansvar
På SLKs senaste möte beslutade man att samtliga tre raser skulle
erhålla rasansvar vilket innebär att SRSL nu har rasansvaret för
svensk lapphund.
Mötet beslutar att tillsätta ett avelsråd med Maria Niska (Sk) och
Susanne Lindén Nyhlén förutsatt att Maria Niska accepterar
uppdraget. Mötet uppdrar till Susanne Lindén Nyhlén att kontakta
Maria Niska i frågan.
RAS-arbetet kommer även fortsättningsvis drivas av SRSLs styrelse.

b) Hälsoenkäten
En preliminär version av hälsoenkäten testkördes i samband med
rassymposiet varefter några smärre justeringar gjordes. Ambitionen
är att kunna köra enkäten helt digitalt men först måste då
webverktyget provköras så att vi kan försäkra oss om hur all
information kan processas.
c) Inrapporterade sjukdomar
Fråga gällande eventuell överrörlighet hos hund har inkommit vilket
styrelsen diskuterade.
d) Mentalitet
Till dags datum har nu 55 hundar BPH beskrivits.
e) SKKs förfrågan om revidering av registreringskrav (från
2016/2017)
Mötet uppdrar åt Catharina Brandsten att kontakta SKK för att få
klarhet i vad som gäller för svensk lapphund då SLK tidigare inte
inkom med svar till SKK i frågan.
f) Uppdrag från årsmötet:
i. Bilda projektgrupp för inkorsning.
Maija-Leena Eloranta SKK AK har tackat ja till att sitta
med i projektgruppen vars uppdrag blir att
sammanställa information som kan leda fram till
inkorsning och därmed en vidgad genpool. Erna-Britt
Nordin, Cattlin Marques och Catharina Brandsten ska
hålla ett förmöte varefter projektgruppen håller sitt första
möte.
ii. Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK.
Den kommande hälsoenkätens svar kommer bli en
viktig del i underlaget gällande ansökan om förändrade
HD-krav.
g) Nystartade genprojektet (från gamla styrelsen)
Inget svar har inkommit från SJV. Sekreteraren ska åter kontakta
dem i frågan.
h) Underlätta avelsarbetet
i. Hanhundslistorna: Madelene Lindström uppdaterar
dessa regelbundet.
ii. Månadens hund: Madelene Lindström sköter även
fortsättningsvis ”månadens aktiva hund”.
i) Rassymposium (avel/mentalitet).
Catharina Brandsten informerar att SLKs AK redan har inlett
planeringsarbetet för ett rassymposium.

§ 18-96

Domarkonferens och domarkompendium
Viktigt att denna fråga lyfts med SLK och övriga rasklubbar då datum
måste bokas 2-3 år innan konferensen hålls.

§ 18-97

Tidning/Kommunikation med medlemmarna
Frågan bordläggs i avvaktan på att SLK ska diskutera frågan.

§ 18-98

Aktiviteter
a) Genrepet
Anna Tallroth har bokat fyra domare samt åtta ringsekreterare.
Utställningsplats blir Jälla ridhus. Cattlin Marques får i uppdrag att
titta på alternativ gällande utställningskatalog. Uppskattningsvis bör
det landa på ca 400 deltagare.
b) SLKs utställning den 8 december
Anmälan är nu öppen. Birgitta Svarstad är inbokad som domare men
vi behöver förmodligen också boka en reservdomare. Platsen blir
förmodligen åter Jälla.
c) Hundpromenader
Susanne Lindén Nyhlén ämnar arrangera en hundpromenad i väst
under oktober månad.

§ 18-99

Kontakt med SLK, SRLV och SRFL
SLKs utställning i Huseby i september bör bjuda på informella
kontaktmöjligheter rasklubbarna emellan.

§ 18-100

Övriga frågor
a) Policydiskussion gällande hantering av material inskickat av
medlemmar för digital publicering. Mötet beslutar att eventuella
ändringar/justering i dylik text alltid ska återkopplas till insändaren
innan vi lägger ut texten på våra digitala medier.
b) Pengar kopplade till det gamla muskelatrofi projektet (från 1980talet). Dessa pengar är tyvärr låsta och kan inte tillfalla SRSL.
c) Frågor gällande årspriserna och var de är. Catharina Brandsten gav
en kort uppdatering.

§ 18-101

Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justera
Nej.

§ 18-102

Nästa möte
Onsdagen den 26 september. 19oo. Telefonmöte.

§ 18-103

Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Catharina Brandsten

Erna-Britt Nordin

Lotta Sjaunja

