
 
 

 

Protokoll fört vid SRSLs styrelsemöte 190910 

 
Närvarande: Erna-Britt Nordin, Lotta Sjaunja, Cattlin Marques, Madelene Lindström, 

Susanne Lindén Nylén, Anna Tallroth, Catharina Brandsten 

 

 

 

§ 19-49 Mötets öppnande 
 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 19-50 Godkännande av dagordning 

Med tillägget genomförd utställning godkändes den föreslagna 
dagordningen. 

 
§ 19-51 Val av justeringsman 
 Mötet utsåg Anna Tallroth att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 19-52 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom varefter det godkändes och 
lades till handlingarna. 

 
§ 19-53  Skrivelser/Rapporter 

a) Ordförande 
Ordförande har varit i kontakt med uppfödare gällande avelsrådet (se 
§19-55 d). 

b) Sekreterare 
- Mejl från uppfödare som behövt hjälp med att ändra sina 

valpannonser. Madelene Lindström & Cattlin Marques har 
hanterat uppdragen. 

- Mejl från uppfödare som anmäler nya lapphundsägare som 
medlemmar till klubben. 

- Mejl från SLKs medlemsansvarig gällande resultatlistor för svensk 
lapphund. Listorna har skickats till Cattlin Marques för hantering. 

- Mejl från SKK med bekräftelse om deltagande i rasklubbstorget 
(Stockholms hundmässa) 

- Uppdaterade medlemslistor har inkommit via SLK. 
- Förfrågan från NLK gällande föreläsning i samband med Dogs4all 

i november (se § 19-56b) 
- Inkommen förfrågan från domaraspirant på rasen gällande 

dispens av examinatorer. Styrelsen uppskattar att fler vill bli  



 
 

auktoriserade på rasen men önskar se examinatorer som har 
spetskompetens och bifaller därmed inte förfrågan Sekreteraren får i 
uppdrag att ta frågan till SLK. 
- Mejl med påpekande om att listan över domare med 

examineringsrätt bör uppdateras. 
-Korrespondens med SLU gällande släktskapslistorna.  
c. Övriga 
Cattlin Marques har blivit kontaktad av norsk uppfödare med frågor 
gällande projekt finansierat av Agrias forskningsfond (genetisk 
jämförelse mellan svensk lapphund och nenets laika). Styrelsen har 
ingen information om projektet. 

 
§ 19-54 Ekonomi. 
 Kassören meddelar att det finns ca 50 000 kr på kontot. 
 

§ 19-55 Avel 
a) RAS (släktskapslistan) 

SLU är trygga med siffrorna och de kan läggas ut så fort listan har 
formaterats och namnen rättats. Cattlin Marques uppdras av styrelsen 
att åtgärda detta. Sekreteraren tillser att avelsrådet får listorna. 

b) RAS uppdatering 
c) Uppdrag från årsmöten: 

i. Projektgrupp för inkorsning: Erna-Britt Nordin och 
Catharina Brandsten återgav kort innehållet från 
senaste mötet. Man har nu tagit fram en lista över 
hundar i Sverige och Norge som bör representera 
rasens linjer i stort. Om SKK beviljar medel för genetisk 
analys kommer listan att användas och hundägarna 
tillfrågas om de kan tänka sig att delta. 

ii. Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK. 
Bordlagd 

iii. Omstartade gen/spermieprojektet 
iv. Bordlagd 

d) Avelsrådet 
Ordförande har frågat Ewy Pettersson om hon kan tänka sig att ingå i 
avelsrådet och fått positivt besked. För innevarande verksamhetsår 
beslutar styrelsen således att avelsrådet ska bestå av Maria Niska och 
Ewy Pettersson. Avelsrådets namn bör stå tydligt på hemsidan och ska 
uppdateras omgående av webansvarig. 

 
§ 19-56 Aktiviteter 

a) Rasmöte i sydväst: Styrelsen beslutar att rasmöte ska hållas i 
Göteborg den 30 november. Gratis lokal finns. Mötet uppdrar åt 



 
 

Catharina Brandsten och Susanne Lindén Nylén att ansvara för 
arrangemanget. 

b) Inbjudan från NLK:  
Mötet beslutar att Cattlin Marques och Catharina Brandsten får ta på 
sig uppdraget att prata om svensk lapphund i samband med 
Dogs4all. 

c) Ungdomsläger: 
Lägret ställdes in då det inte inkom några anmälningar. Styrelsen 
ämnar dock föreslå det även för nästkommande verksamhetsplan. 

d) Hundpromenader: 
Tre hundpromenader är inplanerade. 

 
§ 19-57 Domarkompendium 

a) Uppdatering av raskompendium kommer att inledas när SLK formellt 
ansökt om ny domarkonferens vilket ska ske under hösten 2019. 

b) Revidering rasstandard 
Erna-Britt Nordin skissar på texten till ansökan om revidering. 
Sekreteraren uppdras informera SLK om SRSLs avsikt att ansöka 
om revidering (gäller enbart en återgång till äldre skrivning om tillåtna 
färger). 

 
§ 19-58 Genomförd utställning 

SRSL höll i det praktiska utförandet av SLKs utställning i Märsta via 
Cattlin Marques och Lotta Sjaunja. SRSL kommer inte åta sig liknade 
uppdrag framöver om inte SLKs process för utställningar ändras radikalt. 

 
§ 19-59 Genrepet 

Genrepet gav år 2018 SRSL ett mycket gott tillflöde till kassan och var 
därför upptaget i nuvarande verksamhetsplan. Då Genrepet är ett stort 
åtagande som kräver 10-15 funktionärer efterlyste styrelsen hjälp men 
inte fått ihop tillräckligt många som kan hjälpa till. Styrelsen således 
besluta att inte genomföra Genrep 2019. 
 

§ 19-60 PR 
a) Stockholms hundutställning: 

SLK och övriga rasklubbar önskar ha en gemensam monter. SRSL 
kommer behöva prioritera rasmontern som SKK erbjuder för 
nationalraserna, men ser gärna att information om svensk lapphund 
även finns i den gemensamma montern. Mötet uppdrar åt Susanne 
Lindén Nylén att meddela SLK PR beslutet.  

b) MyDog:  
Styrelsen konstaterar att det är viktigt att man redan nu inleder 
arbetet med att engagera hundägare till montern som ska bemannas 



 
 

i fyra dagar. Lapphundspromenaderna och rasmötet är bra tillfällen 
där medlemmar kan engageras. 

. 
§ 19-61 Nyhetsblad 

Madelene Lindström arbetar med att sätta ihop nyhetsbladet. 
 
§ 19-62 Kennelfullmäktige 2019 
 Styrelsen tog del av handlingarna till kennelfullmäktige. 
  
§ 19-63 Övriga frågor. 

a) Nya medlemmar 
Nya valpköpare som anmälts som nya medlemmar har inte dykt upp 
på medlemslistan. Sekreteraren felsöker. 

b) Mötet diskuterar runt temat” lokala ombud” hur man skulle kunna 
utöka aktiviteterna för medlemmar. Sekreteraren får i uppdrag att 
baserat på medlemmarnas adresser se hur de fördelas över landet. 

c) Susanne Lindén Nylén efterlyser bra bilder av hög kvalitet som kan få 
användas av SLK PR. 

 
§ 19-64 Nästa möte. 
 Nästa möte blir den 16 oktober, klockan 1900. 
 
§ 19-65 Mötet avslutas 
 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet     Ordförande  Justeras 
 
 
 
Catharina Brandsten    Erna-Britt Nordin  Anna Tallroth
  


