Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund

Protokoll fört vid Svenska Rasklubben för Finsk lapphund (SRFL)
Plats: Telefonmöte
Tid: Torsdag 28 juni, klockan 19:00
Närvarande ledamöter:
Monica Karlsson, Ordförande
Anna-Karin Olsson, Vice Ordf.
Maria Risberg, Sekreterare
Maria Nilsson
Laila Eliasson, Adj kassör

Föredragslista
Ärende:

Förslag till beslut eller annan åtgärd

18 - § 102

Mötet öppnas
Monica Karlsson, ordförande, förklarar mötet öppnat.

18 - § 103

Val av mötesordförande
Monica Karlsson valdes till mötesordförande.

18 - § 104

Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet
Till sekreterare valdes Maria Risberg och Laila Eliasson till justerare att jämte ordförande
justera protokollet.

18 - § 105

Godkännande av dagordningen och kallelse
Dagordningen och kallelsen godkändes.

18 - § 106

Genomgång av föregående protokoll
Protokollet daterat 2018-06-04 godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

18 - § 107

Ekonomi
Laila Eliasson, har ännu inte fått tillgång till banken. Flera veckors behandlingstid enligt banken.

18 - § 108

Inkomna skrivelser






18 - § 109

Diverse mail har inkommit och blivit besvarade.
Specialklubben vill ha en kontaktperson från alla tre rasklubbar. (Anordna inofficiella
utställningar). Monica bestäms vara kontaktperson.
Inbjudan till rasklubbstorget i Stora Stockholm har kommit från SLK. Kontakt kommer
att tas med SLK med fråga om ett samarbete mellan rasklubbarna. Monica tar kontakt.
Håkan klar har via mail kommit med önskemål om att bli entledigad från sitt uppdrag i
klubben. Monica informerar revisorer, valberedningen och HUS.
SKK önskar att rasklubbarna lägger ut information som inkommit angående
smuggelhundar eller hundar med okänt ursprung.

Aktuellt från avelskommittén
Utökning av AK önskas, tre namnförslag har inkommit.

Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund
Uppfödarmöten planeras, men behövs någon som ansvarar. Förfrågan till uppfödare eller en
förfrågan i nyhetsbrevet diskuterades.
Information om kommande Rassymposium i september.
Inväntar en ny Agria Breed Profile, ny profil är på gång och planeras vara klar under hösten
2018.
Omformulering av krav för valpannonsering är inte klar.
18 - § 110

Aktuellt från SLK
Konstituering av nya styrelsen är klar. Ingen vidare information har kommit.
Inget svar angående fråga om Årsboken har inkommit från gamla CS

18 - § 111

Hemsidan och FB
Gamla presentationer av förra styrelsen ska tas bort från FB. Maria R ordnar. Presentationer av
nya styrelsen är uppdaterad på hemsidan.

18 - § 112

GDPR
Ses över efter semestern.

18 - § 113

Nyhetsbrev, välkomstbrev och styrelsepresentationer
Nyhetsbrev har gått ut i juni. Välkomstbrevet ska gå ut till nya medlemar.

18 - § 114

Klubbförsäkring
Monica har tecknat klubbförsäkring. Börjar gälla fr o m 1 juli 2018.

18 - § 115

Övriga frågor
Nyhetsbrev har skickats ut i juni till alla medlemmar som anmält sin mailadress. Fototävling
med tema ska läggas ut även på FB.
Välkomstbrev till nya medlemmar – klart att skickas ut.

18 - § 116

Nästa möte
6 augusti kl 19:00.

18 - § 117

Mötet avslutas
Monica avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Signerat med Kivra

Maria Risberg

Laila Eliasson

Monica Karlsson

Protokollförare/Sekreterare

Justerare

Ordförande

