
 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 
 
 

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

Dag: Måndag 12 november, klockan 19.00 
 
Närvarande ledamöter: 
Monica Karlsson (ordförande) 

Anna-Karin Olsson  (vice ordf.) 
Maria Risberg  (sekreterare) 
Maria Nilsson   (suppleant) 

Laila Eliasson   (adj. kassör) 
 
Föredragslista 
 

Ärende: Förslag till beslut eller annan åtgärd 
 
18 - § 181 Mötet öppnas 
 Monica Karlsson, ordförande, förklarar mötet öppnat. 

 
18 - § 182 Val av mötesordförande 
 Monica Karlsson valdes ti l l mötesordförande. 

 
18 - § 183 Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet  

Till  sekreterare valdes Maria Risberg och Laila Eliasson til l justerare att jämte ordförande 
justera protokollet. 

 
18 - § 184 Godkännande av dagordning och kallelse 
 Dagordning och kallelse godkändes. 

 
18 - § 185 Genomgång av föregående protokoll 
 Power presentationen från rasmötet i  Växjö ska läggas ut på hemsidan snarast. 
 Protokollet daterat 2018-10-15 godkändes av styrelsen och lades ti l l  handlingarna. 

 
18 - § 186 Ekonomi 
 Adj. Kassör gav rapport. 
 

18 - § 187 Inkomna skrivelser 
 Fråga gällande utökning av rasregister för finsk, svensk o lapsk vallhund. Domare Karin 

Sjöholm Östlund och Domare Sonny Ström. Styrelsen bifaller och Monica meddelar 
utslaget. 

 Beslut från SKKs disciplinnämnd gällande uteslutning av medlem.  

 Svar från SRFL och SRSL gällande gemensamma aktiviteter och sammarbete. Ev en 

fysisk träff i  Stockholm. Anna-Karin Olsson från SRFL är ansvarig och Maria Nilsson är 
också behjälplig. 

 Medlemslistor från SLK med mailadresser. 

 
18 - § 188 Aktuellt från avelskommittén 

 Valpförmedlingsreglerna är reviderade och uppdaterade på hemsidan. 
 Monica planerar hämta enkäter hos Pia Turunen. 

Powerpoint-presentation läggs ut på hemsidan, och med länk från fb. 
RAS måste göras om då hårddisk har kraschat. 

Nytt förslag ti l l sammankallande i avelskommittén är Maria Risberg. Styrelsen bifaller försl aget. 



 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 
 
18 - § 189 Aktuellt från SLK 

 Inget nytt.  
 
18 - § 190 Stockholms hundmässa och My Dog - Rasklubbsmonter 

SRFL och SRLV har varsin monter i  Stockholm. Dessa l igger intil l varandra. Monteransvarig för 

Lapsk är Elizaveta Mattsson, för Finsk Maria Risberg. 
På My Dog har alla raserna gemensam monter och ansvarig är Susanne Lindèn Nylèn (SL). 
Elizaveta har hämtat monter material från Håkan Klaar. Hon kommer att förvara materialet hos 
sig efter mässan.  

PR har möte 13/11 och SRFL avvaktar för vidare di rektiv. 
Rasmonter för framtiden diskuterades. 

  

18 - § 191 Årsmöte 2019 
16 mars 2019 kommer att förläggas ti l l Skellefteå. Laila undersöker på plats. 
Uppfödarmöte kommer att hållas i  samband med årsmötet. 

18 - § 192 Nyhetsbrev – Nr 4 julbrev 
Julens faror för hund 

 
18 - § 193 Fototävling – med jultema 

Kommer att startas inom kort  
 

18 - § 194 Aktivitetsgrupper 
 Mail har skickats ut ti l l  intresserade medlemar med fråga om kommande aktiviteter. 
 
18 - § 195 Övriga frågor 

 Finsk lapphunds kalender diskuterades. 
 Nytt mailkonto har införskaffats men ej tagits i  bruk ännu. Kommer att bytas när hemsidan 

flyttats ti l l  ny domän. 

  
18 - § 196 Nästa möte 
 Måndag 3 december klockan 19:00. 
 

18 - § 197 Mötet avslutas 
 Monica tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 

 
Digitalt signerat i Kivra 
 
Maria Risberg  Monica Karlsson Laila Eliasson 

Protokollförare/Sekreterare  Ordförande  Justerare 

  


