
 
 

 
 

Protokoll fört vid sammanträde för Svenska rasklubben för svensk lapphund 2020-04-

21 (telefonmöte)  

Organisationsnummer: 802509-0807 

 

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

Susanne Tundal fr 20-16a, Anna Tallroth fr 20-16c Lotta Sjaunja fr 20-18  

 

§ 20-12 Mötets öppnande 

 Ordförande Erna-Britt Nordin hälsade välkommen 

 

§ 20-13 Godkännande av dagordning. 

 Den föreslagna dagordningen godkändes 

 

§ 20-14 Val av justeringsman 

 Mötet utsåg Catharina Brandsten att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 20-15 Föregående mötesprotokoll 

 Föregående protokoll: konstituerande mötesprotokoll lades till handlingarna 

 Årsmötesprotokoll: Justerat. Kontaktar SKK/ Fredrik Bruno angående formalia. 

 

§ 20-16  Skrivelser/Rapporter 

a) Ordförande: inget att rapportera 

b) Sekreterare:  

  SKK 

-Diverse email med direktiv gällande Covid19 

- Möjlighet att hålla SLK fullmäktige och årsmöte på distans 

- Inbjudan att testa styrelseportalen gratis i 6 mån 

- Protokollsutdrag med beslut gällande avslag forskningsbidrag  

- Information gällande GDPR  

- Påminnelse till alla klubbar om att uppdatera sin styrelseinformation (sekr 

uppdaterade SRSLs info direkt efter det konstituerande mötet) 

- Nya auktoriserade exteriördomare: Åke Conander FLH, SLH, Karin Sjöholm 

Östlund FLH 

- Meddelande om att Göran Bodegård har avlidit 

  

SLK 

Fullmäktige kommer att hållas på distans den 24 maj. Mer detaljerad 

information kommer senare. 

Aveslrådet 

Fått begäran från SLK om avelssammanställning 2019 (sekr har hanterat detta) 



 
 

Avelsrådet påpekar att skillnaden på avelsrådet och gamla AK är fortfarande 

inte helt förankrad hos medlemmarna. 

  

Medlemmar och övriga 

  Medlemmar som undrar om medlemsnummer, om de fortfarande är 

medlemmar och när avgiften ska betalas in (hanterat av sekr) 

Frågor gällande omplaceringar (sekr har svarat) 

Frågor om vi har valpar tillgängliga (sekr har hänvisat till uppfödarna) 

 

c) Övriga. 

SLK /SKK FK beslut om att fullmäktigmöte på distans beviljas 24/5.  

Deltagare: 1 deltagare per rasklubb som har alla delegatröster, SLK:s 

styrelse, Fredrik Bruno från SKK samt extern ordförande.  

Delegatmöte bör hållas innan fullmäktige för att gå igenom motioner mm. 

 

§ 20-17 Ekonomi 

RR och BR per 18/3 redovisades av kassör samt de ut (1 529 kr) och inbetalningar  

(6 370 kr) som tillkommit till dags dato. Saldo plusgiro: 74 117,95 kr 

 

§ 20-18 Avel 

a) RAS inkl hälsoenkäten: 

Avvaktar redovisning av hälsoenkät, 107 inkomna svar. Påminnelse görs via 

lämpliga medier. Behöver utse en person till som hjälper till att kontrollera 

mailsvar.  

 

b) Släktskapslistan: Catharina Brandsten har kontaktat SLU, Erling Strandberg, 

väntar på svar. 

c) Avelsrådet: Ett förtydligande gentemot medlemmarna vad avelsrådets uppgift 

är. Cattlin Marques kontaktar Maria Niska och Evy Pettersson. 

 

d) Rasmöten 2020 

Inga fysiska möten inplanerade pga rådande samhällssituation. Alternativa 

möjligheter undersöks för att kommunicera medlemmarna. Frågan bordläggs 

tills nästa möte. 

 

§20-19 Uppdrag från årsmöte : 

                

 a) Projektgrupp för inkorsning 2018: 

SKK/AK har avslagit ansökan om forskningsbidrag för förstudien av genetetisk 

variation. Maija-Leena Eloranta SKK /AK föreslår att projektgruppen kontaktar 

SLU angående alternativa sätt för genvariationstest. Catharina Brandsten har 

mailat kontaktperson på SLU 



 
 

b) Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK 2018:  

Frågan bordlades 

                 c) Årsboken 2019:  

Irene Jonsson kontaktar Ingrid Bååth angående årsboken. Ett förslag kan vara 

att använda en sk tryck on demand tjänst.  

d) Ändrad poängberäkningsmodell utställning 2019. Cattlin Marques 

uppdras att införa ändringarna. 

 

§ 20-20 Domarkompendium 

a) Uppdatering av raskompendium:  

Ett nytt raskompendium behöver göras inför kommande domarkonferens. 

Ordförande önskar sig tillsänt ett exemplar av nuvarande raskompendium. 

b) Revidering rasstandard: 

Inte aktuellt i dagsläget 

c) Domarkonferensen 2022:  

Datum: 2022-10-01 

d) Förslag till nya exteriördomare examinatorer:  

Frågan bordlades till nästa möte. 

 

§ 20-21 Tidningen 

 a) Styrelsens uppdrag för nummer 2 

Ordförande påminde om att styrelsen bidrar med aktuell information till 

tidningen. 

 

§ 20-22 Inofficiella utställningar 

 a) Torne Gård  

Utställningen utgår 2020 pga rådande samhällssituation. 

b) Genrepet:  

1:advent, 29/11 2020. Planering fortgår med förhoppning om att den kommer 

kunna genomföras. Utställningsansvarig Anna Tallroth uppdras att kontakta 2-3 

medarbetare. 

 c) Sponsring: Catharina Brandsten återkopplar till Madeleine Lindström 

 

§ 20-23 Hemsidan/FB 

 a) Rutiner 

 Rutiner gällande hemsidan diskuterades. 

 

§ 20-23 Övrigt 

 a) Andra medlemsaktiviteter, tex lapphundspromenader 

 Bordläggs pga. rådande samhällssituation. 

  

§ 20-24 Nästa möte. Torsdag 28/5  

 



 
 

§ 20-25 Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat.   

  

  

  Vid protokollet   Ordförande    Justeras 

 

 Irene Jonsson Erna-Britt Nordin Catharina Brandsten 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 

 


