Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund

Protokoll fört vid Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund,
Telefonmöte

2018-04-23, kl 19.00

Närvarande

Monica Karlsson (ordförande)
Anna-Karin Olsson ( vice ordförande)
Maria Risberg
Maria Nilsson

Anmält förhinder

Mimmi Lange (sekreterare)

Föredragslista
Ärende:

Förslag till beslut eller annan åtgärd

18-§46
Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

18-§47
Val av mötesordförande

Monica Karlsson utsågs till mötesordförande

18-§48
Val av sekreterare samt justerare

Monica Karlsson utsågs till sekreterare, Anna-Karin
Olsson utsågs till justerare

18-§49
Godkännande av kallelse

Kallelsen och dagordningen godkändes.

18-§50
Genomgång av föregående protokoll

Protokollet daterat 2018-04-03 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.

18-§51
Beslutsuppföljning

Beslut följdes upp.

18-§52
Ekonomi

Några förslag på adj. kassör diskuterades,
ordförande kontaktar person ifråga.
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18-§53
Inkomna skrivelser

Frågor från medlemmar på mailen har blivit besvarade.
Frågor från uppfödare på mailen har blivit besvarade.
Mail gällande domarutbildning på Finsk Lapphund,
vidarebefordras till SLK.

Mail gällande uppfödarmöte, förslag om att det ska anordnas
uppfödarmöten runt om i hela Sverige, SRFL ställer sig
mycket positiva till förslaget och jobbar vidare med detta
tillsammans med förslagsläggaren.
18-§54
Aktuellt från Avelskommittén

Anna-Karin har anmält sig till SKK:s indexutbildning.
Lathunden, AK jobbar vidare med detta.
RAS – Maria R arbetar med detta.

18-§55
Information från SLK

Inget att rapportera.

18-§56
Ärenden för beslut
§12-01 Rassymposium 2018

Offerter från Scandic godkändes av styrelsen
Gruppen som är tillsatt jobbar vidare med symposiet.

18-§57
Övriga frågor
Fullmäktige:

Vår motion 1 (proposition 1) bifölls av SLK:s styrelse.
Fullmäktige den 27 maj klockan 13.00 i Örebro, vi har
meddelat SLK våra delegater.
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18-§58
Hemsidan och FB

Uppdateringar på hemsidan sköts av Maria R och Monica.
Tävlingsreglerna årets allround Finsk Lapphund är utlagda
på hemsidan.
Årets hundar, löpande resultat ska läggas ut på hemsidan

18-§59
Övriga frågor

Välkomstbrev till nya medlemmar, inte klar ännu, Mimmi ska ta
fram ett förslag.
Nyhetsbrev, Monica tar fram ett förslag på mall som vi jobbar
vidare med.

18-§60
Nästa möte

2018-05-21 KL 19,00.

18-§61
Mötet avslutades

Digitalt signerat i Kivra.av

Monica Karlsson

Anna-Karin Olsson

Protokollförare / ordförande

Justerare

