
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde för Svenska rasklubben för svensk lapphund 

2020-12-20 (digitalt möte)  

Organisationsnummer: 802509-0807 

 

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

Marques, Lotta Sjaunja, Anna Tallroth, Susanne Tundal 

 

 

§ 20-87 Mötets öppnande 
 Ordförande Erna-Britt Nordin hälsade välkommen 
 
§ 20-88 Godkännande av dagordning. 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 20-89 Val av justeringsman: Catharina Brandsten valdes till att justera 

protokollet 
  
§ 20-89 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 
 
§ 20-90  Skrivelser/Rapporter 

a) Ordförande: Positiv mailkorrespondens med medlem. 
b) Sekreterare:  

- SKK har bekräftat att de nu har börjat använda det 
uppdaterade informationsbladet till vår nyblivna 
hanhundsägare. 

- SLK har inkommit med medlemsuppdateringar gällande 
november månad. 

- Ett antal mail från medlemmar, med anmälan till 
deltagande vid SRSLs rasmöte. 

- Blivande medlemmar som hade frågor om rasklubben. 
- Specialklubben för Västgötaspets har kontaktat oss med 

frågor gällande vårt släktskapsindex. 
- Fråga från årsboksgruppen gällande medlemsmatrikel. 

c) Övriga: inget att rapportera 
 
§ 20-91 Ekonomi 

Styrelsen bekräftade tidigare AU-beslut, att köpa in Zoom för digitala 
konferenser, enligt tidigare AU-möte med ordförande, sekreterare och 
kassör. Kostnad ca 1500 kr/år.  



 
 

Kassören har betalat in för SKK:s tjänst styrelseportalen, 1831 kr/år i 
enlighet med tidigare styrelsebeslut. Betalat redaktören 999 kr för 3 
nummer av SRSL tidning. 
Saldo 85 594, 48 kr, varav 10 000 kr är öronmärkta för 
inkorsningsprojektet. 

 
§ 20-92 Rapport från rasmötet (20201219) 

Catharina Brandsten och Cattlin Marques höll i rasmötet. 18 deltagare, 
både nya och gamla medlemmar varav några uppfödare. På rasmötet 
presenterades: årssiffror gällande statistik för 2020 SLH, genomgång av  
RAS fr 2013-2020 utvärdering av tidigare RAS och redovisning av 2020 
års siffror 
Mentalitet BPH/MH information kring SLH, försäkringsstatistik från IF, 
Folksam samt Agria Breed profiles, Christian Lauluten berättade om 
inmönstringsprojektet i Norge, rapport från inkorsningsgruppen  
avelsråden presenterades och vad de gör och inte gör samt rapport om 
årsboken, Tekniken fungerade bra. 
Bra att flera kan deltaga då SRSL:s medlemmar är geografiskt spridda. 
Cattlin Marques har lagt upp powerpointerna på hemsida under rasmöte. 
Vår kontaktperson SKK/AK kommer få powerpointen tillsänd. 

 

§ 20-93 Avel 
a) RAS inkl hälsoenkäten 

Utvärdering av avelsmål från RAS 2013. Uppdaterat siffror om avel. 
Focus i dag är att öka antalet kullar och få flera uppfödare på rasen. 
Rashistoria och avelshistoria är under arbete.  Hur ska uppfödare vara 
med i processen? ZOOM möte och kommunicera nya RAS på flera 
möten för att förankra texten hos uppfödarna. 
SKKK/AK fungerar som handledare för dagens RAS. 

b) Avelsutvärdering 2020 samt kommunikation. Tacka uppfödarna för det 
arbete som gjorts under åren som resulterat i att flera mål i RAS har 
uppnåtts sedan 2013. 

c) Avelsrådet Inget att rapportera. De var med på RAS-mötet och gjorde en 
bra presentation av sitt arbete. 

 
§20-94 Uppdrag från årsmöte:  

a. Projektgrupp för inkorsning 
Catharina Brandsten uppdaterade styrelsen om arbete i 
inkorsningsgruppen. Arbetet framskrider både med planerna 
för DNA tester och arbetet med raskandidater. Målet är att ca 
20 hundar ska DNA testas under 2021. 

Styrelsen beslutar att kontrakt ska skrivas med det laboratorium som ska 
utföra DNA analysuppdraget så att det tydligt framgår bland annat vilka 



 
 

analyser som ska göras, vilken data klubben får tillbaka och vad det 
kostar.  
Förnärvarande finns 10 000 kr öronmärkta för projektet men mer behövs. 
SRSL kommer ansöka om medel hos SLK men ordförande föreslog 
också att en insamlingsfond för projektet skulle upprättas med 
förhoppningen att lite pengar kan inkomma även på det sättet. 

                b) Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK 
Bordlägges. Ett ZOOM möte planeras i början på 2021 för bla 
genomgång av försäkringsstatistik och övrigt underlag. 

                c) Årsboken, arbete fortgår och planeras vara klar senast mars 2021. 
  
§ 20-95 Rapport från kommittéer                

a) Viltspår: Anna Tallroth rapporterade: Viltspårsträff planeras i vår, 2 
dagars läger i slutet på sommaren, kontinuerlig träning för de som 
vill. Kommittén får äska pengar för aktiviteter 2021 senast den 10/1 
2021. 
 

§ 20-96 Domarkompendium 
a) Uppdatering av raskompendium Erna-Britt Nordin arbetar vidare med 

kompendiet.  
§ 20-97 Tidningen 

a) SRSLs bidrag till nr 1 2021 
Material ska gå till SRSL redaktionsansvarig innan det går till 
redaktör. Som rasklubb önskar vi ett antal sidor för viktig information 
ut till medlemmarna, då tidningen är den viktigaste kanalen ut till alla 
medlemmar. Våra synpunkter framförs på ordförande och 
redaktionsmöten.  
- Text från NLK angående deras inmönstringsprojekt 
- Övrigt: Manusstopp 15 februari 2021 

 
§ 20-98 Officiell utställning 2021 

 Avslag från SKK för certutställning vid Tornegård 2021. 

 
§ 20-99 Exteriörbedömningar 
 Inställda tills vidare pga samhällsutvecklingen gällande covid 19 
 Arrangeras så fort det kommer bli möjligt. 
§ 20-100 Årspriser 2019  
 Priser skickas ut inom snar framtid 
 
§ 20-101 Årsmöte 2021 

a) Preliminärt datum: Information från SKK om nya direktiv för årsmöten 
och fullmäktigemöten läggs ut på hemsida och FB grupp. Avvaktar 



 
 

SLK: s beslut om när fullmäktige kommer att hållas 2021. Preliminärt 
datum för årsmöte planeras till slutet av mars, före SLK:s fullmäktige.  

b) Information om årsmötet ska ut på hemsidan och FB grupp. 
Medlemmarna ska påminnas om att det är dags att författa eventuella 
motioner så att de senast inkommer 6 veckor innan årsmötet. SRSL 
följer SKK:s direktiv gällande Covid 19 och årsmöten 2021. 

c) Deadline för VHB, VHP, ekonomisk redovisning samt budget 2021 
Utkast på VHB 2020 ska vara framtagen till nästa styrelsemöte. Olika 
projektgrupper och övriga ska lämna in äskanden senast 10/1 2021 
till styrelsen. 

 
§ 20-102 Övrigt: inga övriga punkter 
  
§ 20-103 Nästa möte. 17/1 2021 kl 16:00 
 
§ 20-104 Mötet avslutas 
 Ordförande avslutar mötet 
 

Vid protokollet   Ordförande   Justeras 
 
 Irene Jonsson Erna-Britt Nordin Catharina Brandsten 
 
 
 


