Protokoll fört vid Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund
Tid och plats: Telefonmöte 2017-10-30
Närvarande ledamöter
Ordinarie: Johanna Levin (ordf.), Anna-Karin Olsson, Sanna Larsson, Mimmi Lange
Suppleant: Helena Bergström
Frånvarande ledamöter
Ulrica Hjertqvist (ord), Frida Fridheim (sup)
Föredragslista

Ärende:

Förslag till beslut eller annan åtgärd

17-§052
Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat

17-§053
Val av mötesordförande

Johanna Levin utsågs till mötesordförande

17-§054
Val av sekreterare samt justerare

Mimmi Lange utsågs till sekreterare, Anna-Karin

att jämte ordförande justera
protokollet

Olsson och Helena Bergström utsågs till justerare

17-§055
Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

17-§056
Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes

17-§057
Genomgång av föregående protokoll

Protokollet 2017-09-27 lades till handlingarna

17-§058
Beslutsuppföljning

Beslut följdes upp

17-§059
Ekonomi

Bordlades då inget nytt hänt

17-§060
Inkomna skrivelser

Inga

17-§061
Ärenden för beslut
Avelspolicyn

Beslut fattades att utesluta ordet ”pipighet”.
Beslut fattades att tik såväl som hane ska vara 24
månader vid parningstillfället.

SRFL:s valpförmedling

Regler och kriterier för att som medlem omfattas
av SRFL:s valpförmedling godkändes. Denna text
ska publiceras på hemsidan.

Årsmötet 2018

Beslut kring datum och föreläsare bordlades då vi
inte fått tillräckligt med information av den
möjliga föreläsaren. Johanna tar förnyad
kontakt med föreläsaren.

Kommunikationsplanen, Kp

Beslut togs att godkänna Kp i sin helhet men
att det är möjligt att revidera den efterhand av
styrelsen. Kp ska publiceras på hemsidan i sin
helhet.

Hemsidan

Vi inväntar klartecken från HuS att publicera vår
hemsida, det handlar om tekniska frågor som
måste lösas. HuS klartecken väntas komma inom
kort, då publiceras hemsidan omgående.

17-§062
Information från HuS-mötet

Ska valpköpare ha ett gratis medlemskap i ett år?
HuS fattade beslutet att om rasklubben godkänner
det så godkänner HuS det. Frågas ska tas upp på
SRFL:s årsmöte 2018.
Ett nyhetsbrev från klubben kommer att komma i
samband med Stockholmsmässan, dvs i mitten på
december. SRFL har fått i uppdrag att skriva en
helsida, och Sanna Larsson skriver denna text.

17-§063
Övriga frågor
17-§064
Mötet avslutas

Inga övriga frågor

