Protokoll fört vid SRSLs styrelsemöte 20200824 (telefonmöte)

Närvarande: Erna-Britt Nordin, Lotta Sjaunja, Susanne Tundal, Irene Jonsson, Anna
Tallroth, Catharina Brandsten
Anmäld frånvaro: Cattlin Marques

§ 20-40

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 20-41

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 20-42

Val av justeringsman
Mötet utsåg Irene Jonsson att jämte ordförande justera protokollet.

§ 20-43

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gicks igenom varefter det godkändes och lades till
handlingarna.

§ 20-44

Skrivelser/Rapporter
a) Ordförande
- Fråga gällande innehåll på hemsidan och uppdateringar har
inkommit. Se § 20-52a.
- Inkommande fråga gällande artikel i danska lapphundsklubbens
tidning om SRSLs föredrag hos NLK i Norge november 2019.
Frågeställaren undrar varför inte SRSL publicerat artikeln.
Föredragen i Norge var enkom baserade på material som tidigare,
och vid ett flertal tillfällen presenterats vid svenska ras- och
årsmöten och innehöll enbart uppdaterade siffror men ingen ny
form av information
- Frågeställare som önskar få tillbaka SKKs blå-gul hund. Styrelsen
diskuterade varför blå-gul hund lades ner och om man skulle
motionera för att det ska återinföras. Frågan tas upp vid nästa
styrelsemöte för beslut.
- Ordförande har besökt Torne Gård i Småland där Mary Stephens
bodde och arbetade med att rädda svensk lapphund under 50talet och lyfte frågan om möjligheten att SRSL under nästa år
arrangerar en officiell utställning där för svensk lapphund. Mötet

uppdrog åt ordförande att lyfta frågan med SLK på det
kommande ordförandemötet samt med SKK. Frågan ska åter upp
på nästkommande styrelsemöte.
b) Sekreterare
-Inkommande medlemsinformation från SKK via SLK
-Protokoll från SLK konstituerande samt styrelseprotokoll
-Återkoppling från SLK gällande SRSLs besked om att nuvarande
listan på domare med examinationsrätt är till belåtenhet.
- Fråga om uppdatering gällande RAS från SKK via SLK.
Sekreteraren har svarat att insamlandet av information pågår.
-Mejl från uppfödare som anmält nya valpköpare som medlemmar.
Sekreteraren har rapporterat in dem till SLK.
-Via SLK inkommande domarförfrågan från Bo Paulsson. SRSLs
styrelse beslutade att styrka förfrågan och gav sekreteraren i
uppdrag att informera SLK styrelsens beslut.
- Information från SKK gällande rasklubbstorg och Stockholms
hundmässa
- Information från SKK AK om uppdateringar gjorda på deras
hemsida.
- Förfrågan från USA baserad person om var i USA man kan hitta
uppfödare av svensk lapphund. Sekreteraren har svarat
brevskrivaren.
- Uppfödare som kontaktar SRSL gällande ändrad text i valpannons
på hemsidan. Webbmastern har hanterat frågan.
- Mejl från SLKs ordförande Anette Johansson som bjöd in till
ordförandemöte.
- Frågor från flera familjer som funderar på om svensk lapphund kan
vara rätt ras för dem. Samtliga har fått svar.
- Fråga från medlem gällande medlemsnummer. Sekreteraren har
återkopplat.
- Från SKK gällande Stockholms hundmässa som ställs in.
c) Övriga.
Inget att rapportera
§ 20-45

§ 20-46

Ekonomi
Kassören ej närvarande men har skickat en ekonomisk redogörelse till
hela styrelsen. Ekonomin är god.
Avel
a) RAS
Enbart 112 inkomna svar gällande hälsoenkäten. Styrelsen planerar för
ett arbetsmöte för att jobba med RAS.

b) Släktskapslistan
Listan behöver editeras innan den kan läggas ut på hemsidan då många
hundar enbart finns där under sitt registreringsnummer. Mika Sjaunja
åtar sig uppgiften och styrelsen beslutar att en liten ersättning för
arbetet ska utgå (500 kr).
c) Avelsrådet
Avelsrådet har fått listan i befintligt skick så att de kan nyttja den i sitt
arbete.
d) Rasmöte 2020 (digitalt)
Cattlin och Catharina som ska hålla rasmötet kommer sannolikt att göra
det från samma lokal. Lämplig digital plattform ska identifieras.
§20-47

Uppdrag från årsmöte:
a) Projektgrupp för inkorsning
Gruppen hade mötet för en vecka sedan. Fysiskt mötet
planerares under hösten.
b) Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK
Bordlagd i väntan på avslutat hälsoundersökning.
c) Årsboken
Ingegerd Sörensson och Linda Ulriksen jobbar på
årsboken. Print on demand företagen är dyra med hög
startavgift. Mötet beslutade enhälligt att årsboken
därför görs tillgänglig digitalt (nedladdning kan ske
enbart efter inloggning så att styrelsen kan följa antalet
nedladdningar).

§ 20-48

Domarkompendium
a) Uppdatering av raskompendium
b) Arbete fortskrider men ordförande Erna-Britt Nordin efterlyser bilder
till kompendiet.

§ 20-49

Tidningen
Nummer 3 av tidningen var ytterst tunn. Inga medlemmar hade bidragit
med text vid manusstopp. Ett bidrag inkom efter manusstopp och läggs
till nummer 4. För nummer 4 görs ett kennelreportage med en ny kennel
och en väletablerad kennel (baserat på i förväg bestämda frågor).
Irene Jonson skriver en artikel om arbetande hundar (agility).

§ 20-50

Inofficiella utställning
a) Genrepet
Mötet diskuterade Genrepets eventuella genomförande men beslöt att
bordlägga frågan till nästa möte.

§ 20-51

Årspriser 2020
a) Pga av den pågående pandemin med inställda officiella utställningar
som följd beslöt styrelsen att inga årspriser delas ut för år 2020.
b) Årspriser för 2019 års arbetande hundar är efterlysta. Sekreteraren
får i uppdrag att kolla om priserna har kommit.

§ 20-52

Övrigt
a) Hemsidan
Hemsidan behöver uppdateras och sekreteraren fick i uppdrag att
kontakta webbmastern om detta.
Mötet diskuterar också behovet av att fler hjälps åt med hemsidan.

§ 20-53

Nästa möte.
Nästa möte blir är tänkt att bli ett fysiskt möte i Stockholmstrakten.
Datum bestäms senare.

§ 20-54

Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Catharina Brandsten
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