Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund

Protokoll fört vid Svenska Rasklubben för Finsk lapphund (SRFL)
Plats: Telefonmöte
Dag: Måndag 6 augusti, klockan 19.00
Närvarande ledamöter:
Monica Karlsson (ordförande)
Anna-Karin Olsson, (vice ordförande)
Maria Risberg (sekreterare)
Laila Eliasson (adj kassör)
Anmält förhinder: Maria Nilsson (suppleant)

Föredragslista
Ärende:

Förslag till beslut eller annan åtgärd

18 - § 118

Mötet öppnas
Monica Karlsson, ordförande, förklarar mötet öppnat.

18 - § 119

Val av mötesordförande
Monica Karlsson valdes till mötesordförande.

18 - § 120

Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet
Till sekreterare valdes Maria Risberg och Anna-Karin Olsson till justerare att jämte ordförande
justera protokollet.

18 - § 121

Godkännande av dagordningen och kallelsen
Dagordningen och kallelsen godkändes.

18 - § 122

Genomgång av föregående protokoll
Protokollet daterat 2018-06-28 godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

18 - § 123

Ekonomi
Medlemsavgifter har inkommit för maj och juni, ca 3500 kr.
Laila har ännu inte fått tillgång till banken. Monica undersöker detta.

18 - § 124

Inkomna skrivelser
 Information om HD & ED från SKK. Under 2017 röntgades 286 hundar för HD, varav 5
hundar blev omröntgade och ingen fick ändrat HD resultat. Motsvarande siffra för ED
är 201 st röntgade hundar, varav 2 st blev omröntgade varav en fick ändrat ED
resultat.
 Inbjudan avelsfunktionärsutbildning från SKK. Oklart i dags läget vem/vilka som åker.
Anmälan öppnar 8 augusti.
 Mail från medlem med 16,5 år gammal Lapphund - Ska med i utskick av nyhetsbrev.
 Mail från USA där de frågar efter bild på Shacal Pito – Hänvisar till uppfödare i Finland.
 SLK mailar och meddelar att alla rasklubbar har fått rasansvaret för sin ras. Monica
skickar mail till SLK om vad detta innebär i praktiken.
 Mail ang. Djurens dag Jägersro, som går av stapeln 19/8. Rasklubben har ingen
möjlighet att deltaga. SRFL kommer därför att tacka nej till inbjudan.
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18 - § 125

SLK- angående Stockholms Hundmässa. SRFL behöver en kontaktperson/grupp för
detta och kontakt ska tas med SRLV om ett samarbete. En grupp som ansvarar för
evenemanget måste ordnas. Anna-Karin undersöker vidare.
SLK- angående kontaktperson för PR och WEB. SRFL meddelar SLK om att denna
person kommer att vara Laila Eliasson.
Anmälningar till BPH och Symposium har börjat komma in.

Aktuellt från avelskommittén






Möte planeras inom kort.
BPH – Det finns totalt 11 st platser. Det måste komma minst 7 st deltagare för att det
ska bli av. 6 st är anmälda i dagsläget.
Rasspecialen – Kallelse har gått ut till ansvariga anordnare. Mer information kommer.
Rassymposium, kostnader för rasklubbens funktionärer bekostas av rasklubben.
Övernattning och reseersättning inkluderas.
Ann-Britt Waldau ingår nu i avelskommittéen och finns med på hemsidan.

18 - § 126

GDPR
Inget nytt.

18 - § 127

Nyhetsbrev
Material från avelskommittén.
Efterlysning av arbetsgrupper.

18 – § 128

Fototävling – pris till vinnaren?
Tävlingen pågår i skrivande stund. Avslutas 20 augusti.

18 - § 129

Valp-annonser, olika kategorier?
Monica har tagit fram ett förslag som bestämdes att använda på hemsidan. Nytt formulär för
valpkullsanmälan ska tas fram. Kontakt med Ida kommer att göras. Frågan ska lyftas i ak innan
uppdatering görs på hemsidan.

18 - § 130

Skapa kommittéer för exempelvis: aktiviteter, tävlingar, rasträffar osv
Framförallt en aktivitetsgrupp känns mest aktuellt och då i samarbete med Lapsk och Svensk.
Kontakt kommer att tas med övriga rasklubbar. Monica ansvarar.

18 - § 131

Övriga frågor
Fråga från medlem, etik runt offentliga medier.

18 - § 132

Nästa möte
20 augusti klockan 19:00.

18 - § 133

Mötet avslutas
Monica avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Digitalt signerat i Kivra av:

Maria Risberg

Monica Karlsson

Anna-Karin Olsson
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