Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund

Protokoll för vid Svenska Rasklubben för Finsk lapphund (SRFL)
Plats: Telefonmöte
Dag: Måndag 17 september, klockan 19.00
Närvarande ledamöter:
Monica Karlsson
Anna-Karin Olsson
Maria Risberg
Laila Eliasson
Maria Nilsson

(ordförande)
(vice ordf.)
(sekreterare)
(adj. kassör)
(suppleant)

Gäst: Marie Sjölund (vice ordförande SLK och kontakt person)

Föredragslista
Ärende:

Förslag till beslut eller annan åtgärd

18 - § 150

Mötet öppnas
Monica Karlsson, ordförande, förklarar mötet öppnat.

18 - § 151

Val av mötesordförande
Monica Karlsson valdes till mötesordförande.

18 - § 152

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 - § 153

Godkännande av dagordning och kallelse
Dagordning och kallelse godkändes.

18 - § 154

Genomgång av föregående protokoll
Protokollet daterat 2018-08-20 godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

18 - § 155

Ekonomi
Saldo 47 023,57kr. Betalning från anmälan till rassymposiet börjar komma in.

18 - § 156

Inkomna skrivelser
Protokoll från SKK/CS
Mail från SLK gällande ny kontaktperson till SRFL är Marie Sjölund.
Mailsvar från SLK på våra frågor har inkommit. Motfrågor har ställts och vi väntar på svar.

18 - § 157

Aktuellt från avelskommittén
Telefonmöte angående information från AK i Finland 13/9
Inloggning till The Breed Archive är klart. Registrering pågår.
Tillfrågad medlem har tackat nej till att ingå i AK.
Ann-Britt har uppdaterat sjukdomslistorna.
Medlem vill anordna en föreläsning om ögonsjukdomar våren 2019.

18 - § 158

Aktuellt från SLK
Inget nytt.

Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund
18 - § 159

GDPR
Fått okej från SRSL att kopiera deras dokument ang GDPR. Bas dokumentet kommer
ursprungligen från SKK. Monica justerar dokumentet så det kan läggas ut på hemsidan.

18 - § 160

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev nr 2 är utskickat till medlemmar.

18 - § 161

Fototävling
Vinnaren har fått sitt pris, vi väntar på foto från vinnaren.

18 - § 162

Skapa kommittéer
Ann Gustavsson och Marie Sjölund har anmält intresse för en aktivitetsgrupp.
Fråga har även skickats till SRSL och SRLV.

18 - § 163

Övriga frågor
 Styrelsen uppdrar till Monica Karlsson och Ida Törnberg att skapa en egen domän för
SRFL och flytta hemsidan till ett webhotell, max kostnad 1000kr/år.
 PR kommittén har möte på onsdag 19/9, Laila informerar.
 Diskussion om montern i Stockholm och Göteborg pågår. Maria Nilsson kan vara
behjälplig i Göteborg.
 Gällande negativt svar ang. reseersättning från SLK till funktionär som arbetar aktivt
med utställningen i Huseby, Monica mailar och undersöker.
 Mail från Josefin Norén, ansökan om officiella utställningar som kan anordnas av SRFL
måste vara Josefin tillhanda senast 28 oktober. SRFL ställer sig frågan var beslutet
angående ovan finns eller när det har fattats. Monica skickar mail med frågor och
delar samtidigt med SRSL och SRLV.

18 - § 164

Nästa möte
Måndag 15 oktober kl 19:00.

18 - § 165

Mötet avslutas
Monica tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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