
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde för Svenska rasklubben för svensk lapphund 

2021-01-31 (digitalt möte)  

Organisationsnummer: 802509-0807 

 

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

Marques, Lotta Sjaunja, Anna Tallroth, Susanne Tundal 

 

§ 20-105 Mötets öppnande 
 Ordförande Erna-Britt Nordin hälsade välkommen 
 
§ 20-106 Godkännande av dagordning. 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 20-107 Val av justeringsman  

Lotta Sjaunja valdes till att justera protokollet 
 
§ 20-108 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 
 
§ 20-109  Skrivelser/Rapporter 

a) Ordförande: Inget att rapportera 
b) Sekreterare:  

▪ Uppdatering medlemslistor och medlemsantal från SKK 
▪ Inbjudan till SKKs avelsutbildningar 2021 
▪ Kommunikation rörande DNA-tester Slh (inkorsningsprojektet) 
▪ Inkommen fråga om Slh via SLK 
▪ Förfrågningar från medlem gällande profilkläder 
▪ Medlem som saknar julhälsning på hemsidan 
▪ Icke medlem gällande omplacering av hundar 
▪ Icke medlem: Förfrågan om text om Slh till icke SKKbaserad 

hemsida 
▪ Kommunikation med medlem efter rasmötet 

 
c) Övriga: Inget att rapportera 

 
§ 20-110 Ekonomi 
 Saldo plusgiro: 88 844, 48 kr 
 Beslutar om att ansöka om swish kopplat till plusgirot. 
 

 Avsätta 10 000 kr till ett eget konto för inkorsningsprojektet. 



 
 

 
§ 20- 111 Avel 

a) RAS inkl hälsoenkäten 
Arbetet fortgår och mycket statistik är klar. Rasdokumentet ska skickas 
för initialgranskning hos SKK-AK. Ett digitalt rasmöte planeras under 
våren 2021 för att presentera och diskutera innehållet tillsammans med 
medlemmar.  

b) Avelsrådet: Inget att rapportera 
 
 
 
 
§ 20-112 Uppdrag från årsmöte: 

a)Projektgrupp för inkorsning 
- Uppdatering: Catharina rapporterade från projektgruppens möte den 
24/1 2021   
- Förslag om avsättning av medel: Öronmärkt 10 000 kr till projektet. 
Beslutar att ansöka om ekonomiskt bidrag från SLK till 
inkorsningsprojektet. Beslutade om att beställa svabbar för dna tester. 
- Kontrakt med DNA lab: Samarbetsavtal med DNA Lab. 
b) Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK: Bordlägges. 
c) Årsboken: Arbetet fortgår. Kommer att finnas tillgänglig för 
medlemmar på hemsidan med inloggning. Beräknas vara klar mars 
2021. 

  
§ 20-113 Rapport från kommittéer                

a) Viltspår: Anna rapporterade om kommitténs arbete. Ett viltspårsläger 
kommer att planeras i början av hösten 2021.  
 

§ 20-114 Domarkompendium 
a) Uppdatering av raskompendium 

Erna-Britt presenterade utkastet till kompendiet och skall skicka det 
vidare för en initialgranskning hos SKK/DK.  

 
§ 20-115 Tidningen 

a) SRSLs bidrag till nr 1 2021 
- Material skickas till Susanne. Statistik som ska vara med nr 1, 
Susanne återkopplar till Cattlin. Manusstopp 15/2.  
- Text från NLK, Catharina har kontaktat NLK.  
- Övrigt:  

 
 



 
 

§ 20-116 Exteriörbedömningar: 
Inga exteriörbedömningar inom den närmaste tiden pga 
samhällsutvecklingen, Covid 19. 

 
§ 20-117 Årspriser 2019 & 2020  
 Klara men ej utskickade. Se över statuter för olika tävlingsgrenar. 
 
§ 20-118 Årsmöte 2021 

a) Datum och digital plattform: Förenklat digitalt årsmöte önskas hållas 
den  27-29/3 2021 (09-22)SKK/FK enligt deras direktiv. 

b) Info ut på hemsida och FB grupp med information om årsmöte och 
informationslänk till SKK. Information ska finnas med i tidningen. 
Kallelse till årsmöte. 

c) VHB, VHP, ekonomisk redovisning samt budget 2021. Klart senast 
vecka 6.  

§ 20-119 Övrigt: Tillsätta en projektgrupp för arbetande svenska lapphundar. 
  
§ 20-120 Nästa möte.10/2 2021 kl 19:00 
 
§ 20-121 Mötet avslutas 
 Ordförande avslutar mötet 
 

Vid protokollet   Ordförande   Justeras 
 
 Irene Jonsson Erna-Britt Nordin Lotta Sjaunja 
 
 
 
 


