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Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Justering av röstlängd
3. Val av ordförande för mötet
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
8. Fastställande av dagordningen
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 med balans- och resultaträkning, samt revisorernas
berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om:

a) styrelsens förslag till verksamhetsplan
b) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget

14. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter samt val av ordförande, ordinarie
ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
a. Val av ordförande
b. Val av ledamöter
c. Val av suppleanter
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
18. Motioner
19. Övriga ärenden
20. Mötet avslutas
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019

Att notera: Både verksamhetsberättelse 2017 samt 2018 är skrivna över mandatperioden,
inte kalenderåret. I nuvarande verksamhetsberättelse har detta korrigerats, vilket innebär att
tiden fram till årsmötet 2019 återfinns i både verksamhetsberättelsen från 2018 samt 2019.
SKK FK har tillfrågats gällande förfarandet.
Styrelsens sammansättning
Ordförande:
Erna-Britt Nordin
Vice Ordförande:
Lotta Sjaunja
Kassör:
Cattlin Marques
Sekreterare:
Catharina Brandsten
Ledamot:
Madelene Lindström
1a suppleant:
Anna Tallroth
2a suppleant :
Susanne Lindén Nylén
Revisorer:
Kajsa Hörberg-Blom samt Lars Dahlin
Revisorssuppleanter:
Monica Jacobsson samt Jeanette Lundgren
Valberedning:
Jannike Hallin
Elisabeth Gutenberg (sammankallande)
Gunilla Skinner
Ansvarsområden:
Ansvarig utgivare:
Webbansvarig:
Revidering RAS:
PR:
Utställningsansvarig:
GDPR:

Cattlin Marques
Cattlin Marques och Madelene Lindström
Lotta Sjaunja
Susanne Lindén Nyhlén
Anna Tallroth
Catharina Brandsten

Sammanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsemöten inklusive det
konstituerande mötet. Två av dem var fysiska möten, resterande åtta var telefonmöte varav
ett per casulam.
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Representation
Vid SLKs fullmäktige hade SRSL enligt stadgarna fyra delegater. SRSLs delegater var ErnaBritt Nordin, Cattlin Marques, Anna Tallroth samt Mats Larsson.
Medlemsutveckling
2020-01-01 hade SRSL 301 medlemmar vilket innebär en tydlig ökning jämfört med ett år
tidigare då klubben hade 243 medlemmar 2019-01-01.
Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmötet.
a) Tillsättande av en projektgrupp för utredning om inkorsning för att vidga genpoolen:
Styrelsen har sedan tidigare utsett en projektgrupp bestående av Erna-Britt Nordin,
Maija-Leena Eloranta (SKK AK), Cattlin Marques, Ewy Petersson, Ida Svanberg,
Christian Lauluten samt Catharina Brandsten. Projektgruppen är inte beslutande utan
ska ta fram underlag och förslag på åtgärder som sedan först ska hanteras av SRSLs
styrelse, följt av SLKs styrelse och sedan SKK. Projektgruppen har till SKK ansökt om
pengar för att kunna utföra en genetisk förstudie på svensk lapphund. Syftet är att
kartlägga om de genetiska testerna visar samma grad av nära släktskap som
stamtavlorna visar. Resultatet kommer ligga till grund för den framtida
inkorsningsstrategi. Under hösten togs det även fram en lista med förslag på hundar
som kan tänkas ingå i studien.
b) Ansöka till SKK om att ändra hälsoprogrammet för HD status från steg 2 till steg 1
Som en sista pusselbit i faktainsamlandet så ingår frågor om HD i hälsoenkäten som
skickade ut i slutet av 2019 till medlemmarna.

Övriga aktiviteter
a) Rasarbetet
i)
RAS: En reviderad, digital hälsoenkät har skickats ut till medlemmarna.
Insamling pågår. Svaren kommer att analyseras och utgöra en viktig del under
revideringen av RAS.
ii)
Internationella databasen:
För att underlätta gränsöverskridande parningskombinationer samt för att få en
bättre bild av inavelsgraden (med fler generationer bakåt) än vad SKKs
avelsdata kan ge, inledde SRSL arbetet med att få in svensk lapphund i en
internationell hunddatabas under verksamhetsåret 2018. I skrivande stund finns
mer än 3000 svenska lapphundar inlagda i hunddatabasen och den fylls på
kontinuerligt av både styrelse, uppfödare såväl som övriga engagerade i rasen.
iii)
Avelsråd:
Styrelsen har utsett ett avelsråd vars uppgift är att stötta uppfödare och
hanhundsägare i avelsrelaterade frågor. Under det gångna verksamhetsåret
har avelsrådet bestått av Maria Niska och Ewy Pettersson.
iv)
Uppföljning av spermieprojektet:
2017 års styrelse ansökte om stöd från Jordbruksverket för att kunna samla in
och förvara spermie från genetiskt intressanta individer. Pga
personalförändringar hos Jordbruksverket tog det mycket lång tid innan de
återkom med ett positivt förhandsbesked. SRSLs styrelse har därefter varit i
kontakt med SKKs avelsavdelning som bistått med råd hur projektet borde
designas. SKK har också varit i kontakt med andra nordiska länder och
förmedlat deras erfarenheter.
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v)

Rasmöten
i)
I samband med årsmötet i mars 2019 hölls en föreläsning som
inkluderade genomgång av avelsdata med fokus på utmaningarna runt
den snäva avelsbasen. Maija-Leena Eloranta (SKK AK) talade om
inkorsningar i allmänhet och ur SKKs perspektiv.
ii)
Dog4all 2019: NLK bjöd in representanter från SRSLs styrelse till
klubbens möte den 16 november i Lillehammer Norge. Cattlin Marques
och Catharina Brandsten höll då en längre föreläsning som inkluderade
avelsdata,
färggenetik,
inkorsningsprojektet,
internationella
hunddatabasen och mentalitet.
iii)
Den 30 november arrangerades ett rasmöte i Göteborg där en liknande
presentation hölls och där SRSLs medlemmar gavs möjlighet att både
ställa frågor och ta upp ämnen till diskussion.
vi)
Släktskapslistorna.
Nya, uppdaterade släktskapslistor för 2019 har lagts ut på hemsidan.
b) Medlemsfokuserade aktiviteter
i)
Lapphundspromenader:
Ett antal lapphundspromenader har arrangerats runt om i Sverige, både av
styrelsens medlemmar men även också av flera medlemmar. Tanken med
lapphundspromenaderna är att det ska vara ett trevligt och enkelt sätt för
medlemmarna att träffas, prata lapphund och kunna få nytta av varandras
erfarenheter.
ii)
Styrelsen bjöd in klubbens ungdomar till ett ungdomsläger. Tyvärr inkom inga
anmälningar så aktiviteten fick ställas in
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Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31

7

8

9

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020
1. Fortsätta arbetet med RAS för att få den reviderad
2. Fortsätta arbetet med inkorsningsprojektet för att ta fram en plan för att bredda
genpoolen.
3. Fortsätta arbetet med spermieprojektet tillsammans med SJV
4. Påbörja arbetet med att revidera raskompendium inför domarkonferensen
5. Fortsätta jobba för att fler lapphundar mentalbeskrivs
6. Delta i SKKs avelsfunktionärskonferens
7. Arbete för att stötta uppfödarna i deras avelsarbete
8. PR för rasen genom att deltaga med monter på My Dog och Stockholmsutställningen samt
andra platser i landet där tillfälle ges.
9. Arrangera Inofficiella utställningar:
a) Tornegård, preliminärt hösten 2020 – för våra medlemmar.
b) Genrepet, innan Stockholms hundmässa – för alla raser (vilket ger inkomster till klubben).
10. Medlemsmöten med fokus på vikten av att öka genpoolen.
11. Styrelsens förhoppning att de populära hundpromenaderna fortsätter runt om i landet
med våra medlemmars hjälp.
12. Styrelsen när en förhoppning att kunna arrangera ett läger under sommaren för
ungdomar och deras hundar och att man denna gång kan genomföra det!

13. Ge ut egen klubbtidning alternativt bidra till Lapphunden.
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Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2020

Budget 2020
Inkomster
Medlemsavgifter

45500

Summa:
Utgifter
Korsavelsprojektet
Tidning
Årsmöte
Resor
Kost o logi
Hemsida
PR/monter
Utb/konf
Priser
Övrigt

45500
-20000
-12000
-2000
-7000
-4000
-2000
-3000
-2000
-4000
-2000

Summa:

-58000

Total:

-12500
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Valberedningens förslag till SRSLs styrelse för verksamhetsåret 2020

Ordförande :
Erna- Britt Nordin

Omval 1 år

Ledamöter:
Lotta Sjaunja
Catharina Brandsten
Cattlin Marques
Susanne Tundal

Mandatperiod t.o.m. våren 2021
Omval 2 år
Mandatperiod t.o.m. våren 2021
Nyval 2år

Suppleant:
Irené Jonsson
Anna Tallroth

Nyval 1 år
Omval 1 år

Ordinarie revisorer:
Kajsa Hörberg Blom
Liselott Forsberg Eriksson

Omval 1 år
Nyval 1 år

Revisorsuppleant
Monika Jacobsson
Jeanette Lundgren

Omval 1 år
Omval 1 år

Valberedningen har bestått av:
Elisabeth Gutenberg sk
Gunilla Skinnar
Jannike Hallin
avgick i förtid

Mandat period t.o.m.
Mandat period t.o.m.
Mandat period t.o.m.

våren 2020
våren 2021
våren 2020
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Motioner som inkommit till SRSL samt styrelsens rekommendation

1.Motion Årsbok
Årsbok, en sammanfattning av året för svensk lapphund. Sedan år 2000 och 16 år framöver har det
funnits en årsbok för tre raser.
Då det nu bildats rasklubb yrkar jag på att det blir en årsbok för svensk lapphund.
Trelleborg 20200130
Ingrid Bååth
Styrelsens motivering:
Efterfrågan av årsboken har under flera år varit ytterst ringa. Mycket av information
återfinns dessutom på SKKs hund och avelsdata. Styrelsen bifaller därmed inte motionen men
understryker vikten av att klubben får tillgång till utställningskritiken så att de kan ingå i
klubbens rasarbete.

2. Motion Släktskapslista
Släktskapslistan för svensk lapphund bör omfatta hanar som uppnått 13 års ålder. Då det idag endast
är till 10 år.
Släktskapslistorna bör ligga kvar på hemsidan och ej tas bort.

Trelleborg 20200130
Ingrid Bååth

Styrelsens motivering:
Det är SLU och inte SRSL som tar fram släktskapslistan och avgör vilka kriterier som ska gälla. Därmed
yrkar styrelsen avslag på 1a delen av motionen medan den bifaller förslaget om att varje års
släktskapslista ska ligga kvar på hemsidan.

3. Motion PR
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PR för vår ras är mycket viktig och att den når ut till fler område i landet.
Material behövs, Roll Ups och broschyrer.
Det bör finnas material på fler stationära platser i landet.
Större budget för PR.

Trelleborg 20200130
Ingrid Bååth

Styrelsens motivering:
I dag finns redan sk roll-ups ute på flera platser i landet och nya broschyrer har tagits fram. SRSL har
en PR ansvarig som är kopplad till SLK. Styrelsen är därför av uppfattningen att tillräckligt PR material
finns och yrkar därför på avslag.

4. Motion gällande ”Tävlingsregler för tävlingen om Årets Hane & Tik, Årets Uppfödare, Årets
Avelsgruppsägare samt Årets Veteran, inom Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund (SRSL)”

Nuvarande poängnyckeln ger ingen skillnad för om hunden tilldelats Very Good eller Exellent.
Detta kan innebära att poängen blir densamma för VG resp EX, med samma antal deltagare, dock
inte i samma utställning.
Därför föreslår jag:
en komplettering av nuvarande poängnyckel med tilläggspoäng för Excellent med 1p att gälla fr o m
2020-01-01,
eller

att nuvarande poängnyckel gäller enbart för hundar som erhållit Exellent,
samt att
deltagande i rasspecial, anordnad av Svenska Lapphundklubben, multipliceras erhållna poäng med
1,25. Poängen avrundas uppåt till närmaste heltal.
Den sista delen, kan bli en ”morot” för antalet deltagare vid rasspecialer.
Gunrith Köhn
Sollefteå
(f d SLK NN )
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Styrelsens motivering:
Styrelsen yrkar bifall gällande förslaget om en komplettering av nuvarande poängnyckel med
tilläggspoäng för Excellent med 1p att gälla fr o m 2020-01-01.
Däremot yrkar styrelsen på avslag gällande det sista förslaget då antalet officiella SLK utställningar
kraftigt har reducerats och inte är jämnt spridda över Sverige. Därmed ges inte SRSLs medlemmar i de
olika delarna av Sverige liknande möjligheter att delta i SLK utställningar.
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Styrelsens motivering gällande motion 5:
Styrelsen håller med motionären om att det finns text i SRSLs stadgar som borde ändras.
Eftersom SKK just nu arbetar med att reviderar typstadgarna är det dock styrelsens mening att det är
bättre att invänta SKKs revision för att sedan göra en revidering av klubbens stadgar och yrkar därför
avslag på motionen.

Motion 6:

Styrelsens motivering:
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Styrelsen har redan en arbetsbeskrivning för den tillsatta projektgruppen tillika med ett tydligt
uppdrag och budget. Arbetet har redovisats både i protokoll, på samtliga rasmöten som klubben har
hållit sedan projektet startade. Vidare är det planerat en artikel i nästa nummer av klubbens tidning
om projektet och dess arbete. Styrelsen vill understryka att gruppens arbete enbart är förberedande
och inte beslutande. Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

ÅRET 2019 I SIFFROR FÖR SVENSK LAPPHUND

Registreringar
Under 2019 registrerades 85 (63) st svenska lapphundar i svenska kennelklubben
(SKK), varav 9 (4) st var importer. 15 (13) kullar som 15 (13) tikar och 14 (11) hanar
var föräldrar till dessa kullar. Kullsnittet för året var 4,1 (4,7) st valpar per kull och
genomsnittlig inavelsgrad beräknad på 5 generationer 0,9% ( 0,7%). Siffror inom
parantes är 2018 års siffror.

HD röntgen samt AD röntgen
2018 blev 51 st svenska lapphundar höftledsröntgade. Resultaten blev följande:
Grad A (Ua höfter)

22 st

43%

Grad B (Ua höfter)

13 st

26%

Grad C (Lindrig dysplasia)

15 st

29%

Grad D (Måttlig dysplasi)

1 st

2%

Grad E (Höggradig dysplasi)

0 st

0%

Dv s 69% av alla svenska lapphundar som röntgas bedöms ha Ua höfter. Ytterst få,
2% har mer allvarliga HD fel (Grad D och E). Röntgade höfter är ett krav innan avel
för svensk lapphund. Hundar med A, B och C höfter används i avel.
Av de kullar som föddes 2019 (2018) så var de fördelade enligt följande:
A+A

2 st (3 st) kullar

A+B

6 st (4 st) kullar

A+C

4 st (3 st) kullar

B+B

1 st (2 st) kull

B+C

2 st (1 st) kullar

Armbågar är inte lika vanligt att röntga på svensk lapphund. Under 2019 röntgades
det 11 st. varav 1 st hade grad 1 (lindrig pålagring)
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Prcd PRA
22 st hereditärt normala (inte gentestade själva men föräldrarna är gentestade eller
hereditärt fria)
21 st gentestade normala
20 st gentestade anlagsbärare
0 st gentestade affekterade
D v s 43 st av 63 st vilket gör 68% som fick känd prcd PRA status under 2019 var
normala (fria från anlaget).
Nya kennlar under 2019 var Fyttirackarn’s , Sazaris och Vildvargens.

Mentalbeskrivningar
6 (32) hundar genomgick BPH
0 (3) hundar genomgick MH
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