Protokoll fört vid SRSL styrelsemöte den 13 september 2021
(digitalt möte)
Närvarande: Cattlin Marques, Lotta Sjaunja, Susanne Tundal, Henrik Emanuelsson, Catharina
Brandsten, Karolina Ross
Ej närvarande: Anna Tallroth,
§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Mötet beslöt att fastställa den föreslagna dagordningen.

§3

Val av justerare
Mötet beslöt att utse Henrik Emanuelsson att jämte ordförande justera protokollet.

§4

Genomgång av föregående protokoll och uppdrag sedan förra mötet
- Mötet gick igenom föregående mötesprotokoll och lade det därefter till handlingarna
- Ansökan via SLK om officiell utställning verkar inte ha nått fram så den får skickas på nytt av
utställningsansvarig i SRSL.

§5

Skrivelser
a) Utgående
- RAS revideringsrelaterad korrespondans med SKK
b) Inkommande
- SLK önskar veta om rasklubbarna efterfrågar ett ordförandemöte inför höstens KF.
SRSL anser att det är lämpligt.
- SLK efterfrågar representant från rasklubbarna som kan ingå i diskussionerna om
SLKs prestationspris. Mötet beslöt att utse Karolina Ross att representera SRSL
ifrågan.

§6

RAS
Lite men bra feedback från SKK AK har inkommit. Texten ska uppdateras i enlighet med
feedback och kommer sedan göras tillgänglig för uppfödare och medlemmar inför de digitala
rasmöten som hålls under andra halva av september.

§7

Domarkompendiet
Mötet gick igenom den senaste textversionen.
Nu behövs det bra huvud- och ståbilder på rastypiska hundar. Riktad förfrågan till uppfödare
och medlemmar kommer därför göras. Vi vill kunna visa upp bilder på hundar av utmärkt
kvalité som täcker de olika typer som finns inom rasen. Det är inte fel att nyttja bilder på
hundar som nu inte finns i livet.

§8

Mötet med SKK AK
Styrelsen kommer att ställa frågan om det är möjligt att i förväg få tillgång till de dokument
som ligger till grund för mötet.

§9

Övriga frågor
a) Handlingarna till KF 2021 skickas ut till samtliga i styrelsen efter kvällens möte. De ska
läsas igenom och feedback ska inkomma till ordförande inom en vecka.

§ 10

Nästa möte
Nästa möte hålls preliminärt den 11 oktober, klockan 18.30

§11

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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