Protokoll fört vid Svenska rasklubben för svensk lapphunds
styrelsemöte 2018-04-24, klockan 19oo

Närvarande: Catharina Brandsten, Jan Karlsson, Susanne Lindén Nyhlén, Madelene
Lindström, Cattlin Marques, Lotta Sjaunja, Anna Tallroth

§ 18-31

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 18-32

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 18-33

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

§ 18-34

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

§ 18-35

Inkomna skrivelser/information
a) Från SKK
- Hans Balstedt har för SKK UKs räkning kontaktat rasklubben med en
förfrågan om befintligt utbildningsmaterial för svensk lapphund.
Klubben kan i dagsläget bara hänvisa till redan publikt material men
hoppas att kunna bidra med mer när SKK UK kommit så långt att
SRSL involveras i arbetet.
- Via SKKs hemsida – Webbaserat seminarium om GDPR sänds den
25/4. Mötet uppdrar åt sekreteraren att delta men uppmanar även
övriga styrelsemedlemmar till att inhämta informationen
b) Från SLK HuS
- SLKs ordförande har via mejl till Jan Karlsson förmedlat de kriterier
SLK har satt upp som krav för att rasansvaret ska delegeras till
rasklubben.
- SLKs ordförande har via mejl kontaktat sekreteraren för att få de
gångna årsmöteshandlingarna i word-format, vilket sekreteraren
tillsett

c) Övrigt
- Mejl från f.d. styrelsemedlem gällande hemsida och
sjukdomsrapporteringar. Styrelsen tog del av innehållet.
- Mejl från student gällande projektarbete med fokus på träna hund.
Studenten har fått kontakt med aktiva inom klubben.
§ 18-36

§ 18-38

Ekonomi
Kassören rapporterar att den f.d. adjungerade kassören nu är klar med
föregående verksamhetsår och överlämning kommer att ske inom kort.
Dokument som styrker ny firmatecknare har skickats in till Nordea.
Delegater SLKs fullmäktige i maj
Inget svar på styrelsens fråga gällande förfarandet runt delegater till
SLKs fullmäktige har inkommit, trots påminnelse. Mötet uppdrar åt
sekreteraren att kontakta SLKs ordförande direkt i frågan.

§ 18-39

Kommunikation med medlemmarna
a) Hemsidan
Uppdateras kontinuerligt. Nya hemsidan under uppbyggnad.
b) Facebook gruppen
Uppdateras kontinuerligt. Styrelsen konstaterar att klubbens FB sida
nu har god besöksfrekvens.
c) Övrigt
Övriga möjliga informationskanaler kommer att diskuteras vid
styrelsemöte senare under verksamhetsåret.

§ 18-40

Medlemmar
Då ingen uppdaterad medlemslista för april inkommit kontaktade
sekreteraren SKK. Medlemslistorna skickas från SKK till SLK vid varje
månadsskifte. SLK kontaktades och uppdaterade medlemslista för april
har nu erhållits.

§ 18-41

Avel
a) Rasansvar
Se § 18-35b.
b) RAS
i. Hälsoenkäter: Madelene Lindström har arbetat med
nya hälsoenkäten. Ett arbetsmöte ska hållas där även

c)

d)

e)

f)

innehållet i inkomna försäkringsregleringar beaktas.
Sekreteraren kommer inför mötet skicka ut relevanta
dokument.
ii. Inrapporterade sjukdomar: Sekreteraren har vänt sig
till SLKs webb-kommitté för att få access till gamla AKsidorna.
iii. Skaderegleringar från försäkringsbolagen:
Skaderegleringar har inkommit från flera bolag och
dessa har skickats ut till samtliga medlemmar i
styrelsen. Sekreteraren skickar en påminnelse till de
försäkringsbolag som ännu inte har svarat.
iv. Mentalitet: För 2018 finns en BPH beskriven hund.
SKKs förfrågan om revidering av registreringskrav (från
2016/2017)
Bordläggs. Kommer att hanteras när samtliga skaderegleringar har
inkommit.
Uppdrag från årsmötet:
i. Bilda projektgrupp för inkorsning
Två av de tillfrågade har tackat ja. Ambitionen är att ha
hela projektgruppens sammansättning klar till nästa
styrelsemöte.
ii. Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK
Inväntar skaderegleringsinformation.
Nystartade genprojektet
Mötet uppdrog åt ordförande att kontakta f.d. styrelseledamot
ansvarig för projektet för uppdatering.
Underlätta avelsarbetet
i. Hanhundslistorna
Catrin Renlund jobbar med att uppdatera
hanhundslistorna.
ii. Månadens hund
Mötet beslutar att ha månadens hanhund som
Madelene Lindström hanterar, samt månadens aktiva
hund. Mötet uppdrar åt Cattlin Marques att tillfråga
person utanför styrelsen att sköta månadens aktiva
hund.
iii. Startpaketet för nya uppfödare
Mötet beslutar att detta bör kompletteras med ett nytt
”kastrationsdokument” vilket uppdras åt sekreteraren
att ta fram.

g) Släktskapslistorna från SLU
Årets listor har ännu inte anlänt. Ordförande försöker nå ansvarig på
SLU.
h) Delta i det Lapska inmönstringsprojektet.
SRSL har bjudits in att delta i SRLVs inmönstringsprojekt.
Sekreteraren presenterar inkommen information. Styrelsen kommer
med stort intresse följa projektet men väljer att avvakta med
deltagande.
i) Ras/uppfödarmöte 2018
Lämplig möteslokal har ännu inte kunnat bokas.
j) Rassymposium (avel/mentalitet)
Frågan ska lyftas vid möte med övriga rasklubbar.
k) SKKs avelsfunktionärshelg i november
Cattlin Marques är anmäld.
l) RAS på engelska
Mötet uppdrar åt sekreteraren att kontakta SKK inför publicering på
hemsidan.
m) Internationella databas
Cattlin Marques presenterade en internationell hunddatabas (the
Breed Archive, samma databas som diskuterades på uppfödarmötet i
Knivsta 2016 och som representanten för Norsk Lundehund då också
varmt rekommenderade). Användandet bygger på att
uppfödarna/ägare själva lägger in sina hundar och möjliggör att alla
svenska lapphundar, oavsett vilket land och hundorganisation som
de tillhör, hamnar i samma system. Mötet beslutade att stötta
initiativet och uppdrog åt Cattlin Marques att initiera arbetet med att
få svensk lapphund upplagd i databasen.

§ 18-42

Domarkonferens och domarkompendier
Ordförande jobbar på att komma i kontakt med den person som har tagit
fram material för andra domarrelaterade uppdrag.

§ 18-43

Aktiviteter
a) För medlemmarna (öka medlemsvärdet)
Lapphundspromenader är nu inplanerade under maj månad i Växjö,
Linköping & Norrtälje. SLK medlemmar med finsk lapphund och
lapsk vallhund är självklart också välkomna.
b) För att öka klubbens finanser och därmed att lättare kunna göra
bra aktiviteter/insatser

Mötet uppdrog åt Cattlin Marques att boka lämplig lokal för den
inofficiella utställningen (Genrepet) som är tänkt att hållas runt 1a
advent. Mötet uppdrog åt Anna Tallroth att boka domare.
§ 18-44

Kontakt med SRLV och SRFL
Styrelsen ämnar kontakta systerklubbarna innan nästa ordinarie
styrelsemöte då det finnas flera frågor av gemensamt intresse att
diskutera.

§ 18-45

Övriga frågor
Fanns inga övriga frågor.

§ 18-46

Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justera

§ 18-47

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 21 maj 2018 klockan 19oo. Telefonmöte.

§ 18-48

Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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