
 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 
 
 

Protokoll för vid Svenska Rasklubben för Finsk lapphund (SRFL) 
Plats: Telefonmöte 

Dag: Måndag 15 oktober, klockan 19.00 
 
Närvarande ledamöter: 
Monica Karlsson (ordförande) 

Anna-Karin Olsson  (vice ordf.) 
Maria Nilsson   (suppleant) 
Laila Eliasson   (adj. kassör) 

 
 
 
 

Föredragslista 
 
Ärende: Förslag till beslut eller annan åtgärd 
 

18 - § 166 Mötet öppnas 
 Monica Karlsson, ordförande, förklarar mötet öppnat. 
 

18 - § 167 Val av mötesordförande 
 Monica Karlsson valdes ti l l mötesordförande. 
 
18 - § 168 Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet  

Till  sekreterare valdes Maria Nilsson och Anna-Karin Olsson til l justerare att jämte ordförande 
justera protokollet. 
 

18 - § 169 Godkännande av dagordning och kallelse 
 Dagordning och kallelse godkändes. 
 
18 - § 170 Genomgång av föregående protokoll 

 Protokollet daterat 2018-09-17   godkändes av styrelsen och lades ti l l handlingarna. 
 
18 - § 171 Ekonomi 
 Adj. Kassör gav rapport. 

 
18 - § 172 Inkomna skrivelser 
 Bekräftelse rasklubbstorget.  

 Info från SKK gällande int.championat. 
 Broschyr finsk lapphund. Vi använder befintlig och ändrar text. 
 Info från kroppsvallarna. 
 Medlemslistor samt info om medlemsinbetalningar från SLK 

 
18 - § 173 Aktuellt från avelskommittén 
 Beslut ang. valpförmedlingsregler, styrelsen godkänner förslaget. 
 Enkäter flyttas från Pia Turunen til l  Monica Karlsson. 

Powerpoint-presentation läggs ut på hemsidan, och med länk från fb. 
 
18 - § 174 Aktuellt från SLK 

 Inget nytt. 
  



 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 
 
18 - § 175 GDPR 

Policy finns på vår hemsida. 
Det finns en ruta att kryssa i  på dokument så t.ex. valpförmedling och anmälan av ny 
uppfödare. 

  

18 - § 176 Nyhetsbrev 
Dags för nr.3 

Kommer bl.a. att innehålla info från AK 

 

Nr 4 med Jultema planeras 

Ny fototävling - startar med jultema 

18 - § 177 Fototävling 

Fototävling startas upp på hemsida och FB-sida, tema AKTIV HUND 

 

18 - § 178 Skapa kommittéer 
Aktivitetskommitén är på gång.  Ann Gustavsson, Marie Sjölund, Ann-Britt Waldau, Monica 
Karlsson och Anna-Karin Olsson startar upp kommittén.   

 

18 - § 179 Övriga frågor 
 Styrelsen uppdrar ti l l  Monica Karlsson och Ida Törnberg att skapa en egen domän för 

SRFL och flytta hemsidan til l  ett webbhotell, max kostnad 1000kr/år. 
En bra domän har hittats för 1500kr/år och beslut har tagits för att använda denna. 

 Monteransvarig på MY DOG eftersökes, vi lägger ut en förfrågan på fb. 

 Maria Nilsson är ”kontaktperson” för ansvarig för stockholmsmässans monter. 

 Banderoll, förslag från HuS att ta fram banderoll ti l l monter. Vi letar rastypisk hund, 

gärna från finland. Katarina från AK får uppdraget att kolla upp. 

 Foton av aktiva hundar efterlyses, för användning i  våra publikationer. 

 
18 - § 180 Nästa möte 
 Måndag 12 november kl 19:00. 
 

18 - § 181 Mötet avslutas 
 Monica tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 

 
 
Digitalt signerat i Kivra 
 

Maria Nilsson  Monica Karlsson Anna-Karin Olsson 

Protokollförare/Sekreterare  Ordförande  Justerare 
  


