
 
 
 

Protokoll fört vid SRSL styrelsemöte den 13 december 2021 (digitalt 
möte) 
 

Närvarande: Cattlin Marques, Lotta Sjaunja, Susanne Tundal, Karolina Ross, Catharina Brandsten, 
Anna Tallroth  
Anmäld frånvaro: Henrik Emanuelsson 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 

§ 3 Val av justerare 
 Mötet utsåg Anna Tallroth att jämte ordförande justera protokollet 
 

§ 4 Genomgång av fg mötesprotokoll 
 Mötet gick igenom föregående mötesprotokoll varefter det lades till handlingarna. 
 

§ 5 Ekonomi 
 Ekonomin är god. Kassören rapporterade att det finns 142 878 kr på kontot. 
  
§ 6 Årsmöte 2022 

-  a) Tidpunkt: SLK har annonserat att fullmäktige 2022 ska hållas den 2 april vilket 
innebär att de ska ha motioner inne den 19 februari vilket förfaller orimligt tidigt för 
rasklubbarna och deras arbete. Mötet ger ordförande i uppdrag att kontakta SLK för 
att belysa rasklubbarnas behov.  Utifall SLK inte ändrar datum för fullmäktige får SRSL 
preliminärt boka in 6 mars för årsmöte. Under rådande pandemi bör mötet hållas 
digitalt. 

 b) Verksamhetsberättelse och bokslut: Sekreteraren uppdras ta fram ett första utkast 
till verksamhetsberättelse och kassören tillser att bokslut färdigställs. 

 c) Övrigt: Verksamhetsplan och förslag på budget hanteras på kommande möten. 



-   

§ 7 PR monter och broschyr 
Monterbemanningen för MyDog är inte klar. Ordförande arbetar med framtagandet av 
ny PR-broschyr. 
 

§ 8 Utställning 
 SKK har beviljat ansökan om officiell utställning arrangerad av SRSL 2023. 
  
§ 9 RAS 
 SRSL fick med beröm godkänt från SLK och RAS har skickats vidare till SKK. 
 
§ 10 Domarkompendium 
 Domarkompendium för svensk lapphund har skickats in till SLK. 
 
§ 11 Avelsrådet 

Inbjudan till kurs för avelsråd har inkommit från SKK. Ordförande får i uppdrag att 
kontakta avelsrådet för att förhöra sig om deras möjlighet att delta. 
 

§ 12 Inkorsningsprojektet 
Provtagningskit med instruktioner är utskickade och de första proverna har redan 
inkommit. Responsen från de tillfrågade hundägarna har varit positiv. 
 

§ 13 Tidningen Lapphunden 
Nästa deadline för  tidningen är den 15 februari. 
 

§ 14 Övriga frågor  
 Sekreteraren gick igenom inkommande och utgående korrespondens. 
 
§ 15 Nästa möte  
 Tidpunkt för nästa möte beslutas senare. 
 
§ 16 Mötet avslutas 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

 

Vid protokollet  Orförande  Justeras 

Catharina Brandsten Cattlin Marques  Anna Tallroth 


