
 
 

 

Protokoll fört vid SRSL styrelsemöte den 7 juli 2021 (digitalt möte) 

 

Närvarande: Cattlin Marques, Lotta Sjaunja, Anna Tallroth, Henrik Emanuelsson Karolina Ross, 

 Catharina Brandsten 

Anmäld frånvaro:  Susanne Tundal 

 

 § 1  Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

 § 2  Fastställande av dagordning 

 Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

 

§ 3  Val av justeringsperson 

 Mötet utsåg Lotta Sjanunja att jämte orförande justera protokollet. 

 

 § 4  Föregående mötesprotokoll  

               Mötet gick igenom föregående mötesprotokoll varefter det lades till handlingarna. 

 

§ 5  Genomgång av uppdrag från föregående möte 

a) Utställning – se §8 

b) Utmaning till aktiva ekipage är i gång på SRSLs FB sida 

c) Ewy Pettersson är anmäld till SKKs avelsutbildning 

d) SRSL inväntar besked om datum för hel BPH-dag i Göteborg 

e) Offert medlemsutskick kommer till kommande möte 

f) Mall för brev till uppfödare där RAS inte har följts utskickat till styrelsen för påseende. 

Styrelsen beslutade sig för att den föreslagna mallen nu kan tas i bruk. 

§ 6  Skrivelser  

a) Utgående 

Ordförande har haft kontakt med SKK FK och nu äntligen  erhållit det manuellt signerade 

årsmötesprotokollet. 

b) Inkommande 

 Sekreteraren redogjorde för inkomna skrivelser 

 

§ 7  Ekonomi 

Inga utgifter att rapportera. Enbart intäkert från medlemsavgifter samt anmälningavgifter 
för Genrepet har inkommit. 



 
 

 

 

§ 8  Utställningskommittén  
a) Inofficiell utställning: I skrivande stund har 276 anmälningar inkommit till Genrepet. Fyra 

domare samt sex ringsekreterare är kontrakterade och lokal är bokad (Tolvmansgården, 
Rimbo). Mer än 80 (!) olika raser är anmälda. Arbetet med sponsoring pågår men priser 
kommer att behöver köpas in. 

b) Officiell utställning: Utställningskommittén får i uppdrag att titta på möjlig tid & plats för 
en official utställning för svenska lapphundar 2023. 

 
§ 9  Tävlingskommittén  

I kommittén pågår diskussioner om nya aktiviter samt om webinar ska arrangeras. 

§ 10  Viltspårskommittén 

Viltspårsläger inplanerat helgen den 25-26 september. Plats är ännu ej bestämd men  

eventet kommer att hållas norr om Stockholm/Uppsala. 

 

§ 11  Avelsråd 

Avelsrådet kommer att delta på SRSLs webinar den 13 juli (tema Avel).  

Ewy Pettersson är anmäld till SKKs avelsutbildning. 

 

§ 12  Domarkompendium  

Erna-Britt Nordin är sedan tidgare utsedd ordinarie presentatör men SRSL behöver utse en 

reserv-prepresentatör. Belut om detta tas på nästa möte. Innehållet i domarkompendiet ska 

avhandlas på separatmöte. 

§ 13  RAS 

Arbetet med RAS revideringen pågår. Släktskapslistorna har inkommit och arbetet med att 

editera dem (lägga in korrekt namn på de icke svenskfödda hundarna) är snart klart.  

§ 14  Lapphunden 

Manusstopp är den 15 augusti. SRSL ämnar bidra med lite text och bilder från Genrepet, 

RAS-revideringens möten samt information runt webinar. 

§ 15 Övriga frågor 

a) Cattlin Marques och Lotta Sjaunja återrapporterade från SLKs rasklubbsmöte. 

b) SKKs exteriörkurs för unga: Mötet beslutade enhälligt att anmäla två personer från 

utställningskommittén: Anna Tallroth samt Mika Sjaunja. 

c) SLK kommer att kunna hålla en official utställning i år. Det blir i Sundsvall under hösten. 

 

§ 16  Nästa möte  

Nästa styrelsemöte avhålls preliminärt den 11 augusti, kl 19.30 via Zoom. 

 



 
 

 
§ 17  Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet  Ordförande  Justeras 

 

 

Catharina Brandsten Cattlin Marques  Lotta Sjaunja 


