Protokoll fört vid SRSLs styrelsemöte 20200114

Närvarande: Erna-Britt Nordin (från §102), Lotta Sjaunja, Madelene Lindström, Cattlin
Marques, Catharina Brandsten, Anna Tallroth
Anmäld frånvaro: Susanne Lindén Nylén

§ 19-98

Mötets öppnande
Lotta Sjaunja förklarade mötet öppnat.

§ 19-99

Godkännande av dagordning.
Med tillägget att årspriser och arbetande hundar måste hanteras tillika
frågan om ersättning av parkering för Stockholms hundmässa samt
ersättning för arbete med att digitalisera hälsoenkäten, godkändes
dagordningen.

§ 19-101

Val av justeringsman
Mötet utsåg Anna Tallroth att jämte vice ordförande justera protokollet.

§ 19-102

Föregående mötesprotokoll
Sekreteraren läste upp föregående mötesprotokoll, varefter det
godkändes och lades till handlingarna.

§ 19-103

Skrivelser/Rapporter
a) Ordförande
Inget att rapportera
b) Sekreterare
Sekreteraren gick igenom inkommande mejl och konstaterade att
mycket tid har fått läggas på att skicka om hälsoenkäten då den inte
förefaller ha nått alla medlemmar via det ursprungliga utskicket.
c) Övriga.
Cattlin Marques informerade om en sjukdomsrapportering.

§ 19-104

Ekonomi
a) Kassören rapporterade att 60 618, 42 sek finns på klubbens konto
b) Mötet beslutade att klubben betalar parkeringsavgift för de ekipage
som arbetat i rasmontern.
c) Mötet beslutade att 300 sek ska utgå i form av ersättning till Mika
Sjaunja för hennes arbete med att digitalisera hälsoenkäten.
Styrelsen passade dessutom på att rikta ett stort tack till henne!

§ 19-105

Avel
a) RAS, inklusive hälsoenkäten
67 enkäter har inkommit. Mötet beslutar att man ska efterlysa fler vi
hemsidan och facebooksidan. Mötet uppdrog åt Cattlin Marques att
hantera det.
b) Släktskapslistan
Mötet uppdrog åt sekreteraren att kontakta SLU och be om årets listor.
c) Uppdrag från årsmöten:
i. Projektgrupp för inkorsning: Avvaktar SKKs beslut om
eventuella forskningspengar.
ii. Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK: Inväntar
hälsoenkäten
iii. Omstartade gen/spermieprojektet: Bordlagd till senare
möte.
d) Avelsrådet.
Avelsrådet önskar råd hur de ska hantera en del inkommande
frågeställningar. Mötet uppdrog åt Catharina Brandsten att förse
avelsrådet med SKKs direktiv i avelsfrågor.
Mötet uppdrog Lotta Sjaunja att kontakta avelsrådet gällande deras text
till tidningen.

§ 19-106

Aktiviteter
Bordlades

§ 19-107

Domarkompendium
a) Uppdatering av raskompendium
Bordlades i avvaktan på beslut från SKK.
b) Revidering rasstandard
Bordlades

§ 19-108

PR
a) Rapport från rasklubbstorget Stockholms Hundmässa
Cattlin Marques rapporterade att det fungerat bra och att alla
broschyrer var slut.
b) Rapport från MyDog
Catharina Brandsten rapporterade att det fungerat bra och att det var
väldigt trevlig stämning i montern.

§ 19-109

Tidningen
a) Ansvarig utgivare
Mötet uppdrog Cattlin Marques att hantera ansökan om ansvarig
utgivare. Ordförande, Erna-Britt Nordin axlar rollen som ansvarig
utgivare.
b) Mötet uppdrog åt sekreteraren att kontakta tryckeriet gällande
biträdesavtal (GDPR relaterat).
c) Mötet beslutade om följande annonspriser: Annonspriser – 300 kr för
helsida, 600 kr för hela året.
d) Innehåll
Allt material ska vara redaktören tillhanda senast den 20 januari.

§ 19-110

Årsmöte 2020
a) Mötet beslutade att man inleder årsmötesdagen klockan 12.30 med
enkel förtäring. Klockan 13.30 föreläser Inga-Lill Larsson om hur det är
att ha just en spets. Hon kommer också att tala lite om
valpbeskrivningar och hur det kan vara till hjälp för uppfödarna.
Klockan 15.00 inleds årsmötet.
b) Klubbmästare har huvudansvaret för att införskaffa och hantera mat &
dryck.
c) Mötet gick igenom den föreslagna verksamhetsberättelsen och
godkände den.
d) Verksamhetsplanen för 2020 diskuterades.
e) Årspriser
SRSL använder samma statuter som SLK har haft. Dock krävs ingen
SLK utställningar för 2019 eftersom de är betydligt färre än tidigare.
(samma statuter som SLK hade).
Mötet diskuterade Lapphundsringens vandringspris och hur man
hanterar detta i avsaknad av VP utställningar.
Framöver ska SRSL även köra på SLKs statuter för arbetande hundar
Priser för detta måste in i budgeten. Mötet uppdrar åt Cattlin Marques
att ta fram ett kostnadsförslag.

§ 19-111

Övriga frågor
a) Rasklubbsmötet med SLK, den 25 januari i Upplands Väsby och där
Erna-Britt Nordin, Lotta Sjaunja, Cattlin Marques och Anna Tallroth
representerar SRSL.

§ 19-112

Nästa möte.
Bestäms senare.

§ 19-113

Mötet avslutas

Vid protokollet

Vice ordförande

Justeras

Catharina Brandsten

Lotta Sjaunja

Anna Tallroth

