
 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 
 
Plats: Telefonmöte 
Dag: Måndag 7 januari, klockan 19.00 
 
Närvarande ledamöter: 
Monica Karlsson (ordförande) 
Anna-Karin Olsson (vice ordf.) 
Maria Risberg  (sekreterare) 
Laila Eliasson  (adj. Kassör) 
Maria Nilsson  (suppleant) 
Inbjudna till mötet är: 
Marie Sjölund  (vice ordf. SLK och SRFLs kontaktperson i SLK) 
Moa Bohlin  (revisor) 
Malin Jonsson Bixi  (valberedning) 
Carina Jonsson  (valberedning) 
 
Föredragslista: 
 
Ärende: Förslag till beslut eller annan åtgärd 
 
19 - § 001 Mötet öppnas 
 Monica Karlsson, ordf, förklarar mötet öppnat. 
 
19 - § 002 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. 

 
19 - § 003 Godkännande av dagordning och kallelse. 
 Dagordning och kallelse godkändes. 
 
19 - § 004 Aktuellt från SLK (Mari Sjölund) 

SLK planerar fysiskt möte 12-13 januari 2019. Mari Sjölund kommer att hålla ett 
informationsmöte med SRFL 21 januari kl 19:00 
Jessica Vikberg kommer att ta över SLKs hemsida efter Ida Törnberg. 
Rutiner runt medlemslistor och utskick framförs av SRFL till Mari S, som i sin tur lyfter detta 
vidare. 
SRFL saknar protokoll från SLK, Mari undersöker och återkommer. 

  
19 - § 005 Valberedning inför årsmöte 

Valberedningen ska påbörja ett förslag till årsmötet och undersöker vilka i styrelsen som kan 
tänka sig sitta kvar. Carina delger nya namn som förslag. 
Fråga till medlemar angående förslag på personer ska tas fram av Monica. 
Monica ansvarat för att skapa en mailadress till valberedningen. 

 
19 - § 006 Revisor 

Laila och Monica gör klart årets rapporter och delger Moa. 
 

19 - § 007 Genomgång av föregående protokoll 
 Protokoll daterat 2018-12-03 godkändes och lades till handlingarna. 

 
19 - § 008 Ekonomi 

Adj. kassör gav rapport.  
 



 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 
19 - § 009 Inkomna skrivelser 
 Fråga från Lapsk om SRFL om samarbete. 
 Info från medlem. 
 Medlemmar önskar få medlemsbrev. 
 Valpkullsanmälan 

Fråga från medlem om att två personer fått ställa ut hund på rasspecial och inte är medlem i 
rasklubben, frågan hänvisas till SLK. 
Fråga om deltagande på Djurens Dag i augusti 2019. 

 
19 - § 010 Aktuellt från Avelskommittèn 
 RAS påbörjas återigen, efter att datorn kraschat och materialet förlorats. Maria R ansvarar. 
 Kontakt med AK Finland. 
 Fråga från medlem om att ingå i AK. 

Arbetet med att lägga in hundar i TBA är klart. Nytt möte med rutiner och upplägg kommer att 
hållas under nästa vecka. 

  
19 - § 011 Årsmöte 2019 

Lotta Brännström och Laila Eliasson undersöker alternativ plats för årsmötet. SRFL beslutar att 
tidigare förslag är lämpligast. Laila meddelar Lotta B SRFL beslut. 

 
19 - § 012 Nyhetsbrev 
 Nytt nyhetsbrev planeras för februari.  
  
19 - § 013 Fototävling – Vinter/jultema 

Fåtal bilder har inkommit, men fler önskas. Monica påminner medlemmar om att skicka in till 
klubben. 

 
19 - § 014 Aktivitetsgupper 
 Inga nya grupper har startats upp. 
 
19 - § 015 Övriga frågor 
 Alternativa priser till Årets Hund 2018 diskuterades. Anna-Karin tar fram förslag. 
  
19 - § 016 Nästa möte 
 Nästa möte bestäms till 4 februari klockan 19:00. 
 
19 - § 017  Mötet avslutas 
 Monica tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Digitalt signerat i Kivra 

 
 

Maria Risberg   Maria Nilsson

Protokollförare/Sekreterare  Ordförande  Justerare/suppleant 


