Protokoll fört vid SRSLs styrelsemöte den 21 november, 2021
(zoom-möte)
Närvarande: Cattlin Marques, Lotta Sjaunja, Karolina Ross, Anna Tallroth, Catharina Brandsten
Anmäld frånvaro: Henrik Emanuelsson, Susanne Tundahl

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Genomgång av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom varefter det lades till handlingarna.

§3

Val av justerare
Mötet utsåg Karolina Ross att jämte ordförande justera protokollet

§4

Inkommande och utgående post
a. Mejl från SRLV gällande möte inför SKK KF.
b. Mejl från uppfödare gällande domarkompendiet.
c. Mejl från revisor som tackar för protokoll.
d. Inbjudan från SKK gällande kurs i föreningsteknik.
e. Inrapportering av avlidna hundar.
f. Mejl från medlemmar (samt blivande medlemmar) gällande medlemsrelaterade
frågor.
g. Uppdaterade medlemslista från SKK
h. Diverse BPH relaterade mejl (i samband med att SRSL höll en BPH dag).
i. Diverse mejl inför de digitala möten som SRSL hållit.
j. Mejl från SKK AK gällande hälsoprogram på JVM.
k. Mejl från Kroppsvallarna.
l. Inbjudan till domarutbildning rallylydnad.

§5

Ekonomi
Kassören delade de ekonomiska siffrorna med övriga i styrelsen. Ekonomin är god, ca
143 000 kr.

§6

Genomgång av tidigare uppdrag
a. SRSLs utställningsansökan har gått in till SKK ( gäller offciell utställning 2023)
b. Arbetet med det nya domarkomendiet är snart klart. Styrelsen gav Cattlin
Marques uppdraget att slutföra arbet varefter samtliga i styrelsen återkopplar på
texten.
c. Materialet för årsboken snart granskat. När det är klart läggs årsboken ut på
hemsidan.

§7

Tävlingskommittén- prestationsklass
Karolina presenterade liggande förslag som sedan diskuterades. Styrelsen vill se
prestationsklassen som en uppmuntran till medlemmarna att jobba med sina hundar,
och reglerna ska vara inkluderande, inte exkludera.

§8

Viltspårskommittén
Anna Tallroth raporterade att lägret blev inställt men förhoppningen är att det kan
inplaneras under våren istället.

§9

Utställningskommittén
a) Officiel utställning: Se §6.
b) Tyvärr fick inte Anna Tallroth och Mika Sjaunja plats på SKKs kurs för unga
utställningsintresserade.

§ 10

Inkorsningsprojektet
Catharina Brandsten rapporterade att hon har ett inplanerat möte med ansvarig för
DNA analyserna den 22 november. Svabbar, instruktion samt medgivande kommer att
börja skickas ut inom kort.

§ 11

Medlemsmöten
Medlemmarna önskar att man delat upp så att det blir ett möte gällande utvärdering
avel 2021 samt ett möte då medlemmarna få möjlighet att kommunicera vad de
önskar för aktiviteter 2022.
Mötet besluta att båda möten hålls den 15 januari, klockan 13.00 (förslag från
medlemmarna) respektive 14.30 (avelsutvärdering).

§ 12

Monter My dog
a. Catharina Brandsten koordinerar SLH ekipage i montern och i rasparaden.
b. Cattlin Marques uppdaterar PR broschyren och skickar den till tryckare i Göteborg.

§ 13

Rapport RAS
RAS har skickats in till SLK som är första ledet. Efter att SLK har godkänt RAS så ska det
skickas till SKK AK.

§ 14

Domarkompendiumet
Dokumentet är snart färdigställt. Se §6b. Det måste skickas till SLK senast den 30
november.

§ 15

Årsboken
Se §6c.

§ 16

Övrigt
a) JVM: SKK AK har kontaktat SRSL gällande Juvenil muskel atrofi (JVM) då SKK önskar
att icke aktuella hälsoprogram tas bort. Då det inte finns några kända fall av JVM
sedan 1990-talet beslutar SRSL att detta hälsoprogram kan plockas bort.
Sekreteraren får i uppdrag att informar SLK om beslutet så att SLK kan ta frågan till
SKK.
b) BPH 2022:Karolina Ross jobbar på möjligheten för SRSL att erbjuda BPH på
Gotland. Catharina Brandsten gör likaledes för att täcka den sydvästra regionen
och Cattlin Marques försöker boka för mellansvenska regionen. Det är för
nuvarande mycket svårt att få till stånd BPH dagar i norra Sverige pga brist på
arrangörer.

§ 17

Nästa möte
Nästa möte hålls den 13 december kl 18.30.

§ 18

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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