
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde för Svenska rasklubben för svensk lapphund 

2020-10-11 (digitalt möte)  

Organisationsnummer: 802509-0807 

 

Närvarande: Erna-Britt Nordin, Catharina Brandsten, Irene Jonsson, Cattlin 

Marques, Lotta Sjaunja, Anna Tallroth, Susanne Tundal 

 

 
 
§ 20-55 Mötets öppnande  
 Ordförande Erna-Britt Nordin hälsade välkommen 
 
§ 20-56 Godkännande av dagordning. 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 20-57 Val av justeringsman: Cattlin Marques 
 
§ 20-58 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna 
 
§ 20-59  Skrivelser/Rapporter 

a) Ordförande: Avslag från SKK för SRSL:s ansökan om offciell 
utställning på Torne gård 2021, då ansökningstiden hade gått ut. 
Avvaktar svar från att SLK lämnar in en officiell ansökan för en utökad 
certutställning för SRSL. 
Ordförande redogjorde för att det varit 2 st ordförandemöten. 
Landet ska indelas i lokalområden. 
SLK ansvar för en klubbtidning för alla tre raser från julnumret 2020. 
SLK står för kostnader av utskick, redaktörsarvode, tryckning. En 
redaktionskommitte ska tillsättas med en redaktionsmedlem från 
varje rasklubb samt SLK:s ordförande. 
Catharina Brandsten är med i arbetsgruppen för framtagande av 
regler för prestationsklass vid SLK officiella utställningar. 
 

b) Sekreterare:  
1. Korrespondens med SKK för att få det engelska raskompendiet 
digitalt (utskickat till samtliga i styrelsen) 
2. Diverse korrespondens med försäkringsbolagen gällande 
skaderegleringar Slh 
3. Uppfödare som efterfrågat exteriörbedömning (frågan behandlades 
sedan under senare paragraf) 



 
4. Uppdaterad medlemslistor och medlemsinformation (september och 
oktober) från SKK via SLK 
5. Inbjudan att använda SKKs digitala portal (som vi bestämde oss för 
att prova) 
6. Mötesanteckningar från ordförande mötet 
7. Valberedningen (sk) som hade frågor om mötesdatum och protokoll 
8. Mail från SLK med information om utbetalning till SRSL 
 
c) Övriga. Medlem har inkommit med förslag om att tillsätta en 
viltspårskommitte. 

 
 
 
§ 20-60 Ekonomi 
 89 428, 75 kr på plusgiro. 
  
§ 20-61 Avel 

a) RAS inkl hälsoenkäten: SKK:s mall skall användas för rasdokumentet.  
Arbete fördelas inom styrelsen för att arbeta med RAS 

b) Släktskapslistan arbete pågår och kommer slutföras inom kort. 
c) Avelsrådet Inget att rapportera. 
d) Rasmöte 2020 (digitalt) under planering, Redovisning av arbetet med 

RAS samt arbetet inom projektgruppen för inkorsning  
 
§20-62 Uppdrag från årsmöte: 

a) Projektgrupp för inkorsning, Senaste möte var vecka 40.  Catharina 
Brandsten redovisade vad gruppen arbetar med. Syfte är att bredda 
genpolen. 
b) Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK: bordlägger frågan tillsvidare, 
inväntar sammanställning av hälsoenkät.  

                c) Årsboken arbete pågår. 
                 

 
§ 20-63 Domarkompendium 

a) Uppdatering av raskompendium: tillfrågade personer har gett tillstånd 
att använda bilder från FCI kompendiet. 

 
§ 20-64 Tidningen 

a) Redaktörsrepresentant: Beslut tas att Susan Tundal är SRSL:s 
representant i redaktionskommitten. Hon kontaktar SLK:s ordförande  
om hur arbetet ska läggas upp. Deadline 1/11 Susan återkopplar 
efter möte.  

b) Styrelsens uppdrag inför nästa nummer bordlägger frågan och  
inväntar svar från SLK 



 
 
 
§ 20-65 Utställningar 

a) Genrepet 2020:  (inofficiell) inställt 
b) Torne gård 2021: (officiell) Avvaktar svar  
c) Sponsring: avvaktar vad som kommer att kunna genomföras. 
d) Exteriörbedömning: kvalitetsbedömning av officiell domare, SRSL 

skickar anmälan till SLK. Lotta Sjauna och Cattlin Marques arbetar 
vidare med denna uppgift. 
 

 
§ 20-66 Årspriser 2019 är beställda.  

Utvidga priser till arbetande hundar så att flera grenar tas med. 
Poängberäkningsmodeller behöver tas fram för nya tävlingsgrenar.  
Uppmärksamma championat för arbetande hundar med 
championatrosett 

 
§ 20-67 Övrigt: Styrelsen har beslutat att tillsätta en viltspårskommitte. Anna 

Tallroth är representant för styrelsen. 
 Tävlan om blågula hund: Beslutar att en proposition från styrelsen 

skickas till SRSL:s årsmöte 2021. 
 SKK/FK gratiserbjudande att prova SKK:s portal Zoom som 

arbetsredskap i en månad. Vi beslutar att anta erbjudandet för att senare 
utvärdera om vi ska prenumerera på det. 

  
§ 20-68 Nästa möte: 15/11 kl 13 
 
§ 20-69 Mötet avslutas 
 Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 

Vid protokollet   Ordförande   Justeras 
 
 Irene Jonsson Erna-Britt Nordin Cattlin Marques 
 

 

 

 

 


