
 
 
 

Protokoll fört vid SRSL styrelsemöte den 22 augusti samt den 30 

augusti 2021 (digitalt möte) 

 

Närvarande: Cattlin Marques, Lotta Sjaunja, Susanne Tundal, Henrik Emanuelsson (deltog enbart 

den 22 augusti), Karolina Ross, Catharina Brandsten, Anna Tallroth (deltog enbart den 30 augusti) 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

 Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

 

§ 3 Val av justerare 

 Mötet utsåg Karolina Ross att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll och uppdrag sedan förra mötet 

-  Möjlig tid för official utställning är 2023, den 21 juli i Stockholmstrakten,  

    kvällsutställning. Förfrågan lyfts via SLK       

- Sommaraktiviteten pågår ännu 

 - Släktskapslistorna är editerade och utlagda på hemsidan 

- Text till kommande numret av Lapphunden inskickat. 

 

§ 5 Skrivelser 

a) Utgående 

Ordförande har haft korrespondans med SKK FK gällande påstått jäv. SKK FK 

konstaterade att något sådant inte förelåg. 

b) Inkommande 

- Från SKK CS protokollsutdrag sägandes att SRSL kommer bjudas in till SKK AK för att 

diskutera svensk lapphund. 

- Mejl gällande medlemsskap 

- Mejl gällande valpmedlemskap 

- Mejl från uppfödare gällande hjälp med uppfödarinformation och valpannonser 

- Mejl gällande anmälan till BPH den 9 oktober 

- Mejl gällande Genrepet 

 

 



 
 
 
§ 6 Ekonomi 

Kassören hade inför mötet skickat ut en ekonomisk sammanställning till samtliga i styrelsen. 

Ekonomin är god och kassan uppgår till ca 135000 sek. 

 

§ 7 Rapport från kommittéer och arbetsgrupper 

a) Tävlingsgruppen: Den digitala tävling har fått in lite filmer.  

b) Utställningskommittén: Ansöker om official utställning 21 juli, 2023. 

c) Viltspår: Medlemmar i västra Sverige kan komma att anordna viltspår. 

d) Inkorsningsprojektet: Då SLK nu har beslutat att stötta DNA projektet med 30 000 sek är 

projektet fullt finansierat och kan rulla i gång. 

 

§ 8 Lapphundspromenader och övriga medlemsaktiviteter  

 - Under sommaren höll SRSL ett webbinar om vad man ska tänka på inför parning &  

                valpning. 

- Ett flertal lapphundspromenader kommer att arrangeras under hösten, framförallt  av 

medlemmar.  Datum för promenaderna är upplagt på FB och publiceras i kommande 

nummer av Lapphunden. 

- Webbinar gällande RAS kommer att hållas under september för att förankra det reviderade 

RAS innan det skickat in för slutgranskning. 

- Webbinar för icke svensktalande uppfödare kommer att hållas i slutet av oktober. 

- Anmälan är öppen för SRSL:s BPH den 9 oktober i Göteborg. 

- Önskemål har inkommit om webbinar gällande skällande lapphundar, hur man tränar 

lapphundar, och hur förbereder man sin hund inför utställning. Mötet diskuterar 

möjligheten att genomföra åtminstone ett av dessa under hösten. 

 

§ 9 RAS 

 Mötet gick igenom dokumentet och gjorde några justeringar.  

 

§10   Sammanträdet ajourneras  

Mötet beslutade att ajournera sammanträdet kl 21.15. 

 

§ 11  Sammanträdet återupptas  

Den 30 augusti kl 18.30: Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet 

återupptogs. 

 

§ 12 Domarkompendium 

Mötet arbetade sig igenom föreliggande version. Fler bilder på rastypiska hundar behövs. 

Webmaster gör efterlysning via SRSL:s FB sida.  



 
 
 
§ 13 Lapphunden  

 Har gått iväg till tryckning. 

 

§ 14 Övriga frågor 

a) Valpmedlemskap:  SRSL står för kostnaden för ett valpmedlemskap per valp men 

uppfödarna  behöver själva anmäla de nya valpägarna via SRSLs eller SLKs hemsida och 

betala in 30 kr per valpägare. Uppfödarna behöver sedan bara kontakta SRSLs kassör 

(kassor@srsl.se) och uppvisa kvitto på inbetalning så återbetalar SRSL avgiften. 

 b) Brev från SKK CS gällande möte:  Styrelsen diskuterade kort brevet och inväntar  inbjudan. 

§ 15 Nästa möte  

Nästa möte hålls preliminärt måndagen den 13 sept 18.30. 

 

§16  Mötet avslutas 

 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande   Justeras 

 

 

Catharina Brandsten  Cattlin Marques   Karolina Ross 
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