
 
 

 

Protokoll fört vid SRSL styrelsemöte den 30 maj (digitalt möte) 

 

Närvarande: Cattlin Marques, Lotta Sjaunja, Anna Tallroth, Susanne Tundal, Karolina Ross,  

 Catharina Brandsten 

Anmäld frånvaro:  Henrik Emanuelsson 

 

 § 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

 § 2a Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

 

§ 2b Val av justeringsperson 

 Mötet utsåg Anna Tallroth att jämte orförande justera protokollet. 

 

 § 3 Föregående mötesprotokoll  

              Mötet gick igenom föregående mötesprotokoll varefter det lades till handlingarna. 

 

§ 4 Genomgång av uppdrag från föregående möte 

- Styrelsen har bidragit med text till nästa nummer av Lapphunden 

- Hemsidan har uppdaterats 

- Avelsrådande har tillfrågat och tackat ja till att ansvara för uppdateringen av 

hanhundslistorna 

- Avtackningspresenter till avgående klubbfunktionärer är beställda 

- Inte aktuellt att ansöka till den forskningsfond som hade ansökningsdatum under våren, då 

den är riktad mot större forskningsprojekt.  

- Exteriörbedömingen avhandlas under §7. 

 

 § 5 Skrivelser  

a) Utgående 

- Ordförande har haft tät kontakt med Fredrik Bruno SKK FK gällande årsmötesprotokollet och  

dess avsaknad av justering. SRSL erhöll tillslut det digitalt justerade protokollet den 27 maj. 

- Ordförande har haft kontakt med SLK HUS gällande exteriörbeskrivningen, se §7. 



 
 

 
- Sekreteraren har haft flera kontakter med SLU gällande släktskapslistan 2021. SLU förefaller 

att ha problem att få in de aktuella uppdaterade listorna över registrerade svenska 

lapphundar från norska och svenska kennelklubbarna 

b) Inkommande 

 - Sekreteraren redogjorde för inkommande skrivelser 

 

§ 6 Ekonomi 

Bordlades till nästa möte 

 

 § 7 Utställningskommittén -Inställd exteriörbedömning – Inofficiell hundutställning  

- Exteriörbedömning: Den utannonserande exteriörbedömningen fick ställas in på grund av 

bristande kommunikation och sena beslut från SLK HUS. De anmälda ekipagen har 

informerats och tillfrågade domare har avbokats. Styrelsen beklagar att denna verksamhet ej 

blev tillgänglig för medlemmarna vid det utannonserade tillfället. 

 

-  Inofficiell utställning. Mötet beslutade att arrangera en inofficiell utställning (dvs Genrepet 

– sommar) för att erbjuda uppvärmning in för en förhoppningsvis spirande officiell 

utställningshöst. Preliminärt datum 7 augusti i Stockholmstrakten. Utställningskommittén får 

i uppdrag att boka domare, ringsekreterare, plats, annonsera utställningen och beställa 

priser. Sekreteraren får i uppdrag att kontakta tidigare sponsoransvarig. 

 

§ 8 Tävlingskommittén  

Sammankallande i TK har haft möte med Åsa Eng Eriksson och Catrin Jonsson och man har 

knåpat ihop en sommarutmaning bestående av enkla saker där alla kan vara med.  

Utmaningen presenteras I nästa nummer av Lapphunden. De har även funderingar runt 

digitala föreläsningar med till exempel, tips and trix för lapphundsägarna. 

 

§ 9 Avelsråd-utbildning  

Ordförande har varit i kontakt med avelsrådet. Förutom att de nu kommer att uppdatera 

hanhundslistorna så diskuterades eventuell utbildning av avelsråden. Maria Niska har gått 

både SKKs grund- och vidareutbildning för avelsråd och därför beslöt mötet att anmäla Ewy 

Pettersson till den avelskurs som ges i höst av SKK AK. 

 

§ 10 Valpmedlemskap policybeslut  

Mötet beslutade att SRSL bjuder på ett valpmedlemskap per valp. 

Policybeslut att vi bjuder på ett medlemskap per valp. Information om valpmedlemskap 

och policy för detta ska förmedlas via relevanta informationskanaler till uppfödarna. 



 
 

 
 

§ 11 BPH 

Det behövs fler mentalbeskrivna hundar. För att försöka underlätta för medlemmarna 

ämnar SRSL försöka boka en heldag eller del av dag för beskrivning av svensk lapphund i 

Göteborgs och Stockholmsområdet, eventuellt även på ytterligare ort.  

 

§ 12 Medlemsinformation 

Mötet beslutar att SRSL, som komplement till t ex Lapphunden,  2 ggr per år ska skicka ut  

information till sina medlemmar. Ordförande får i uppdrag till nästa möte att ta in offert för 

ev. pappersutskick. 

 

§ 13 Brev till uppfödare som bryter mot RAS 

Mötet beslutar att kontakt ska tas med uppfödaren om det finns avsteg från RAS i deras 

parningar. Kontakten skall vara av informativ karaktär. Sekreteraren får i uppdrag att ta fram 

ett utkast för denna typ av kommunikation. 

 

 § 14 Domarkompendium  

Ordförande uppmanade samtliga i styrelsen att titta på senaste versionen av förslaget till 

domarkompendium för att man på nästa styrelsemöte ska besluta om vad som behöver 

kompletteras. Erna-Britt Nordin finns med som kompetent resursperson. 

 

§ 15 RAS 

Ett digitalt RASmöte hölls tidigare under dagen med totalt 10 deltagare. Tidsplan för RAS har 

kommunicerats och lagts ut på hemsidan. 

 

§ 16 Släktskapslistan  

SLU har inte fått de listor från NKK och SKK de behöver för att kunna uppdatera 

släktskapslistan. Sekreteraren står i kontakt med ansvarig på SLU. 

 

§ 17 Bidragsansökan till SLK 

Ordförande har deltagit i möte med SLK HUS för att presentera syfte och plan med 

inkorsningsprojektets planerade genvariationstestning.  

 

§ 18. Övrigt 

-Nytt PR-material behövs. Ordförande tar in offert för nytryck till nästa möte. 



 
 

 
- Susanne Tundal rapporterade att Lapphunden snart går i tryck.  Nästa manusstopp 15 

augusti 

 

§ 19 Nästa möte  

Nästa styrelsemöte avhålls preliminärt den 1/7-2021 ,kl  19.30 via Zoom. 

 

§ 20 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet  Ordförande  Justeras 

 

 

Catharina Brandsten Cattlin Marques  Anna Tallroth 


