
 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 
 

Protokoll fört vid Svenska Rasklubben för Finsk lapphund (SRFL) 
Plats: Telefonmöte 
Dag: Måndag 20 augusti, klockan 19.00 
 
Närvarande ledamöter: 
Monica Karlsson (ordförande) 
Anna-Karin Olsson, (vice ordförande) 
Maria Risberg (sekreterare) 
Maria Nilsson (suppleant) 
 
Anmält förhinder: Laila Eliasson (adj kassör) 
 
 
Föredragslista 
 
Ärende: Förslag till beslut eller annan åtgärd 
 
18 - § 134 Mötet öppnas 
 Monica Karlsson, ordförande, förklarar mötet öppnat. 
 
18 - § 135 Val av mötesordförande 
 Monica Karlsson valdes till mötesordförande. 
 
18 - § 136 Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet 

Till sekreterare valdes Maria Risberg och Maria Nilsson till justerare att jämte ordförande 
justera protokollet. 

 
18 - § 137 Godkännande av dagordningen och kallelsen 
 Dagordningen och kallelsen godkändes. 
 
18 - § 138 Genomgång av föregående protokoll 
 Protokollet daterat 2018-08-06 godkändes av styrelsen och lades till handlingarna. 
 
18 - § 139 Ekonomi 
 Laila har fått tillgång till banken. Laila betalar avelsfunktionärsutbildning för Katarina H Berg 
 
18 - § 140 Inkomna skrivelser 

SRLV gällande monter Stockholms hundmässa. Monica har förhandsbokat plats för SRLV och 
SRFL tillsammans. 
Fler anmälningar till Rassymposiumet har inkommit. 
Sex stycken anmälningar till BPH 21/9 har inkommit, minst sju anmälningar för att BPH kommer 
att genomföras.  

 
18 - § 141 Aktuellt från avelskommittén 

 Anna-Karin har skickat en förfrågan om intresse för ansvarig för montern på 

Stockholms Hundmässa.  

 The Breed Archive ska aktiveras och användas på prov ett år. Lathunden är inte ett 

alternativ. 

 RAS uppdatering pågår. 

 Hälsodokument ang inrapporterade sjukdomar är uppdaterat. 



 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 

 Dokument sjukdomsanmälan måste uppdateras med avseende GDPR, Monica 

ansvarar. 

 Info angående kastrering från medlem (fördelar/nackdelar)ska lyftas på rasmötet 

23/9. 

 Ett nytt förslag till avelsfunktionär i AK. 

 Katarina H Berg är anmäld till avelsfunktionärsutbildingen. 

18 - § 142 Aktuellt från SLK 

Fråga om önskemål eller förslag från SLK om plats för utställningar år 2020. Förslag kommer att 

lämnas på Sundsvall, Skara, Piteå, Knivstad och en dubbelutställning i Mora. Monica ansvarar 

och förmedlar vidare. 

18 - § 143 GDPR 

 Inget nytt 

  

18 - § 144 Nyhetsbrev 

Material från avelskommittén sammanställs av Maria och skickas vidare till Monica som 

sammanställer och gör klart för utskick. 

Efterlysning av arbetsgrupper ska göras. 

18 – § 145 Fototävling – vinnare koras 

 Tävlingen avslutas 20 augusti. Vinnaren koras i morgon. 

18 - § 146 Skapa kommittéer för exempelvis: aktiviteter, tävlingar, rasträffar osv 

Mail har skickats till SRSL och SRLV, ännu ingen respons. 

18 - § 147 Övriga frågor 

 Uppdatering av årets hund har ännu inte inkommit från Jenny.  

 Årets uppfödargrupp, avelsgrupp och veteran börjar gälla först 2019. 

18 - § 148 Nästa möte 

 17 september klockan 19:00. 

18 - § 149 Mötet avslutas 

 Monica avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 

Digitalt signerat i Kivra 

 

Maria Risberg Monica Karlsson Maria Nilsson  

Protokollförare/Sekreterare Ordförande  Justerare 

 
  


