
 
 

Protokoll fört vid sammanträde för Svenska rasklubben för svensk lapphund 

2020-06-03 (telefonmöte)  

Organisationsnummer: 802509-0807 

 

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

Tundal och Lotta Sjaunja  

 

Frånvarande: Cattlin Marques och Anna Tallrot 

 

§ 20-26 Mötets öppnande 
 Ordförande Erna-Britt Nordin hälsade välkommen 
  

§ 20-27 Godkännande av dagordning. 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 20-28 Val av justeringsman: Susanne Tundal 
 
§ 20-29 Föregående mötesprotokoll 

Konstituerande styrelseprotokoll lades till handlingarna, 
Justeringsanmärkningarna har sekreterare kontaktat SKK Fredrik Bruno 
angående formalia, lades till handlingarna. 

 
§ 20-30  Skrivelser/Rapporter 

a) Ordförande: inget att rapportera 
b) Sekreterare: 

SKK:  
ett antal mejl där merparten berör Covid 19 och de restriktioner som 
följer 
medlemslistan för maj  
SLK: fullmäktigedokument 
NLK: hade skickat referat från mötet Dog4all. 
Från medlem:  
kommentarer och synpunkter på uppfödarannonser 
Hanhundslista gällande klickbarhet på vissa registreringsnummer 
Från icke medlem fanns frågor runt omplacering 

       Nya medlemmar får tidningen via sekreteraren 
 

c)  Övriga 
Rapport från SLK fullmäktige: 
Per Inge Johansson ordförande, Fredrik Bruno teknisk kompetens 
och rösträknare. Allt gick enligt agenda, val i enlighet med 
valberedningens förslag 



 
 

Cattlin Marques tog upp under övrigt, SLK:s rapportering från 
olika konferenser där de är representerade. 

 
§ 20-31 Ekonomi:  
 Bordlägger ekonomi 

 
§ 20-32 Avel 

a) RAS inkl hälsoenkäten 
 
Det har inkommit 111 svar på hälsoenkäten. Önskvärt att öka svars-
frekvensen till ca 300 svar. Börja sammanställa och sammanfatta 
hälsoenkäter, diskutera vad resultaten ska användas till och dra 
slutsatser. SKK kräver att revidering görs. 
Nya förfrågningar till försäkringsbolagen gällande skaderegleringar samt 
genomgång av SKK:s officiella statistik. 
 
 

b) Släktskapslistan  
Catharina Brandsten kontaktat SLU Erling Strandberg, har information 
väntar på sammanställning för kommande listor. 
 

c) Avelsrådet 
Kastrering av hanhundar: brev till hanhundsägare. Lotta Sjauna och 
Catharina Brandsten gör en uppdatering av brevet för att därefter 
vidarebefordra till SKK.  
Catharina Brandsten har tagit fram lista över status på Prcd testning av 

valpkullar 2017-2020.  
 

d) Rasmöten 2020 
Förslag på att genomföra ett digitalt rasmöte under oktobermånad 2020. 
Catharina Brandsten kontaktar SKK angående vad de har erbjuda. 
Behöver kommuniceras till medlemmar i tidning nummer 3.  

 Förslag på frågeställningar till Cattlin Marques och Catharina Brandsten.  
 

§20-33 Uppdrag från årsmöte: 
               a) Projektgrupp för inkorsning:  

Inkorsningsgruppen har möte inom kort för att diskutera strategi runt 
DNA analyse, kallelse utgår till gruppen.  

               b) Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK 
                 Hälsoenkäten kommer bla ligga till grund för beslut om HD status.   
               c)  Årsboken 

Irene Jonsson kontaktar Ingrid Bååth och Linda Ulriksen  
               d) Ändrad poängberäkningsmodell utställning 



 
 

Bordlägges till nästa möte 
 

§ 20-34 Domarkompendium 
a) Uppdatering av raskompendium 

Erna-Britt Nordin har samlat bilder och arbetar vidare med 
kompendiet. 

b)   Domarkonferensen 2022 
Polarhundsklubben har domarkonferens samma helg, samordning 
kring kostnadsfördelning. SKK bidrar maximalt med 50 000 kr resten 
fördelas på specialklubbarna. 

c)   Förslag till nya examinatorer för exteriördomare:  
      Meddela SLK att det i dagsläget inte är aktuellt med nya förslag.          

 
§ 20-35 Tidningen 
 a)   Styrelsens uppdrag för nummer 3 

En kort och tydlig information om kastrering sammanställs av Lotta                   
Sjauna och Catharina Brandsten.  
Inbjudan till eventuellt digitalt rasmöte under oktober/november 
 
  

  
§ 20-36 Inofficiella utställningar 

a)   Genrepets planering fortgår men vi avvaktar samhällsutvecklingen 
samt SKK:s regler.     

 b) Sponsring Catharina Brandsten återkopplar till Madeleine Lindström 
 
§ 20-37 Övrigt 

 Inga övriga frågor 
  
§ 20-38 Nästa möte. Preliminärt tisdag 4/8 2020 kl 19:00 
 
§ 20-39 Mötet avslutas 
 Ordförande avslutar mötet 
 
 
 

Vid protokollet   Ordförande   Justeras 
 
 Irene Jonsson Erna-Britt Nordin Susanne Tundal 
 


