
 
 

 

Protokoll  fört vid SRSLs styrelsemöte 191125 

 
 

Närvarande: Erna-Britt Nordin, Lotta Sjaunja (från § 19-85), Madelene Lindström, 

Catharina Brandsten, Susanne Lindén Nylén, Anna Tallroth 

Anmäld frånvaro: Cattlin Marques 

 

 

§ 19-81 Mötets öppnande 
 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 19-82 Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 19-83 Val av justeringsman 

Mötet utser Madelene Lindström att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 19-84 Föregående mötesprotokoll  

Mötet konstaterade att hälsoenkäten ännu inte lagts ut. Mötet uppdrar 
Madelene Lindström och Lotta Sjaunja att tillse att den läggs ut inom 
kort. 
Mötet godkände därefter protokollet varefter det lades till handlingarna. 
 

§ 19-85  Skrivelser/Rapporter 
a) Ordförande 

Inget att rapportera 
b) Sekreterare 

i) NLK 
 Catharina Brandsten gav först en redogörelse för NLKs 
rasmöte som hölls i samband med Dogs4all, där hon och 
Cattlin Marques pratade svensk lapphund. Både upplevde 
rasmötet som mycket positivt med bra diskussioner. SRSL 
uppskattar verkligen NLKs initiativ till att bjuda in till 
gränsöverskridande möten. 

ii) Mejl 
- Ett antal anmälningar till rasmöte den 30 novemberr har 

inkommit 
- Mejl från medlem som önskar byta rasklubb (till SRSL). 
- Mejl från Sofia Malm gällande strategier för att spara 

sperma. 



 
 

- Mejl från uppfödare som anmäler valköpare som nya 
medlemmar. 

- Mejl från Ingegärd Sörensson gällande tävlingsresultat. 
- Mejl från avelsråd med fråga gällande rasmötet. 
- Mejl från flera uppfödare gällande information om deras 

blivande eller befintliga kullar. 
- Mejl från SKK gällande rasklubbstorget. 
- Mejl från SKK gällande regelkonferens 
- Inbjudan från SKK gällande nytt datum för rasklubbsmötet 
- Information från NLK gällande de inmönstrade hundarna 
- Mejl via SLK gällande medlemslistor och medlemsstatistik 

 
iii) Övriga. 
iv) Inget att rapportera 

 
§ 19-86 Ekonomi 

a) Ekonomisk redovisning 
Frågan bordläggs 

b) Beslut om ny klubbtidning 
Mötet beslutar att under 2020 ge ut 4 nummer av en klubbtidning. 
Då ingen redaktör har identifierats bland medlemmarna har Moniqa 
Swälas åtagit sig uppdraget mot en ringa ersättning om 1000 kr för 4 
nummer. Tryckeri, rekommenderat från andra rasklubbar, tar ca 2800 
sek/nummer samt ca 3000 sek/nummer för utskick till medlemmarna.  
Mötet beslutar att utse Erna-Britt Nordin som ansvarig utgivare.  
SRSL behöver ansöka om ansvarig utgivare för tidskriften och sedan 
upprätta ett avtal med tryckeriet för att reglera hanteringen av 
medlemsuppgifterna. 

 

§ 19-87 Avel 
a) RAS  

Hälsoenkäten ska ut nu. Se §19-84. 
b) Släktskapslistan  

Madelene Lindström har noterat att det saknas finska hundar på listan. 
Mötet beslutar att försöka få SLU att göra 2020 års lista tidigare på året.  
Inför uppdateringen behöver SRSL återkoppla med de felaktigheter som 
har framkommit gällande 2019s lista. 

c) Behov av att informera tik och hanhundsägare 
Information om hanhundsägarens ansvar inför parning ligger nu på 
hemsidan rapporterar Madelene Lindström. 
Uppdrag från årsmöten: 

i. Projektgrupp för inkorsning 
Inget att rapportera. 



 
 

ii. Ansöka om förändrade HD-krav hos SKK. 
Inväntar hälsoundersökningen. 

iii. Omstartade gen/spermieprojektet 
Mötet uppdrar åt Catharina Brandsten att 
sammanställa det som inkommit via Sofia Malm och 
skissa på ett förslag. 

iv. Avelsrådet 
Det har inkommit ett mail via avelsrådet gällande en 
parningskombination, inavelsgrad och släktskapsindex. 
Styrelsen understryker att det är uppfödaren som 
ansvarar för innehållet i valpannonserna och det är tik- 
och hanhundsägarna som ansvarar för kombinationen.  
Webbansvarig har tydliggjort detta på hemsidan. 

 
§ 19-88 Aktiviteter 

a) Rasmöte i sydväst 
Susanne Lindén Nylén och Catharina Brandsten ansvarar för 
rasmötet.  

b) Övrigt 
Inget att avhandla 

 
§ 19-89 Domarkompendium 

a) Uppdatering av raskompendium  
Efterlysning av material har lagts ut.  

b) Revidering rasstandard 
Frågan bordläggs. 

 
§ 19-90 PR 

a) Stockholms hundutställning: 
Mötet uppdrar Lotta Sjaunja att stämma av med Cattlin Marques vad 
som behöver göras. Anna Tallroth kan vara behjälplig med 
monterbygget. 

b) MyDog: 
Susanne Lindén Nylén rapporterar att arbetet framskrider enligt plan. 

c) PR material 
Gällande bildekal så uppdrar mötet åt Erna-Britt Nordin att kontakta 
tryckeriet i Ystad för kostnadsförslag. 

. 
§ 19-91 Nyhetsblad/Tidning 

Mötet beslutar att man lägger tid och kraft på innehållet i 1a numret av 
klubbens nya tidning och skickar därmed inte ut något nyhetsblad. 

 
  



 
 

§ 19-92 Medlemsfokuserade insatser 
 Se §19-86 samt §19-91. 
 
§ 19-93 Årsmöte 2020 

a) Var och när? Lördagen den 7 mars, i Göteborg. Mötet uppdrar åt 
sekreteraren att boka lämplig lokal. 

b) Agenda utöver årsmötet. Mötet uppdrar åt Catharina Brandsten att 
kontakta lämplig föreläsare 

 
§19-94 Möte med övriga rasklubbar och SLK 

SLK har hörsammat förfrågan från två av rasklubbarna att byta datum för 
rasmötet. Nytt mötesdatum är den 25 januari 2020. 

  
§ 19-95 Övriga frågor 

a) Examinatorer domare 
För att underlätta arbetet med at identifiera nya möjliga examinatorer för 
exteriördomare på vår ras uppdrar mötet Catharina Brandsten att skicka ut en lista på 
befintliga domare. 
 
§ 19-96 Nästa möte. 
 Nästa möte hålls den 18 december klockan 19oo. 
 
§ 19-97 Mötet avslutas 
 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet Ordföranden Justeras 
 
 
 
Catharina Brandsten Erna-Britt Nordin Madelene Lindström 


