
 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 
 
Plats: Telefonmöte 
Dag: Måndag 3 december, klockan 19.00 
 
Närvarande ledamöter: 
Monica Karlsson (ordförande) 
Anna-Karin Olsson (vice ordf.) 
Maria Risberg  (sekreterare) 
Laila Eliasson  (adj. Kassör) 
Maria Nilsson  (suppleant) 
 
Föredragslista: 
 
Ärende: Förslag till beslut eller annan åtgärd 
 
18 - § 198 Mötet öppnas 
 Monica Karlsson, ordf, förklarar mötet öppnat. 
 
18 - § 199 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 - § 200 Godkännande av dagordning och kallelse. 
 Dagordning och kallelse godkändes. 
 
18 - § 201 Genomgång av föregående protokoll 
 Protokoll daterat 2018-11-12 godkändes av styrelsen och lades till handlingarna. 
  
18 - § 202 Ekonomi 

Adj. kassör gav rapport.  
Utlägget för reseersättning som SRFL gjort till medlem i samband med utställningen i Huseby, 
963 kr, har ännu inte betalats ut från SLK. 

 
18 - § 203 Inkomna skrivelser 
 Flera mail gällande Sthlm hundmässa och My Dog – egen punkt på dagordning. 
 SKK – nytt SRD Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar 
 SLK – Inkommit svar på frågor vi ställt. 

 
18 - § 204 Aktuellt från avelskommittèn 
 Har haft möte 27/11. 
 Omfördelning av uppgifter för effektivare arbete. 
 Inkomna frågor från medlemar. 

The Breed Archive – inregistrering av svenskfödda finska lapphundar pågår.  
Ny mailadress planeras. 
RAS – inväntar Agria Breed Profile 2018, kommer i december. 
Åsikter om nyhetsdelen på hemsidan delgavs. 
 

18 - § 205 Aktuellt från SLK 
 Inget nytt. 
 
18 - § 206 Stockholms hundmässa och My Dog 

Stockholm. Finsk lapphund har egen monter precis intill lapsk vallhund. Plats för två 
ekipage/pass har varit svårt att hitta. I dags läget är alla pass bemannade med ett ekipage, 



 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 

endast ett pass har två ekipage. Detta gör att ingen backup finns om någon skulle bli sjuk eller 
av annan anledning inte kan delta. Biljetter för inträde till bemanningen skickas ut 
tisdag/onsdag. 
Göteborg. Finsk lapphund kommer att dela monter med lapsk och svensk. Bemanningen i 
montern för FL är klar, ett ekipage/pass alla fyra dagarna. Oklart vem som ansvarar för att 
biljetter köps in.  

 
18 - § 207 Årsmöte 2019 
 Laila har fått offert från Statshotellet i Skellefteå. Offerten gäller t o m 2019-01-01. 

Fråga om önskemål på föreläsare till ras & uppfödarmötet i samband med årsmötet ska utgå till 
medlemar. 
 

 
18 - § 208 Nyhetsbrev – Nr 4 julbrev 
 Monica bearbetar och lämnar förslag snarast. 
 
18 - § 209 Fototävling – pågående och nytt med jultema 
 En vinnare har korats. Monica ansvarar för anskaffande och utskick av vinstpris. 
 Ny tävling med vintertema ska startas upp. 
 
18 - § 210 Aktivitetsgrupper 
 Rasklubbarna planerar för ett fysiskt möte i Stockholm. Anna-Karin undersöker detta. 
 
18 - § 211 Övriga frågor 

Informationsflöde från SLK och dess verksamhet är obefintlig. Inget delges och inga protokoll 
finns att läsa. Vi bjuder in Marie Sjölund, vice ordförande i SLK och även kontaktperson för SRFL 
att delta på nästa möte 7/1 2019. 
Fördelning av pengarna från distrikten diskuterades. 

 Ett möte mellan rasklubbarnas ordförande diskuterades. 
 
18 - § 212 Nästa möte 
 7 januari 2019 klockan 19:00 
 
18 - § 213 Mötet avslutas 
 Monica tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Digitalt signerat i Kivra 
 
 

Maria Risberg   Anna-Karin Olsson

Protokollförare/Sekreterare  Ordförande  Justerare/Vice Ordf. 


