
 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 
 
 
Plats: Telefonmöte 
Dag: Måndag 4 februari, 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 
 
19 – § 018 Mötet öppnas 
 Monika Karlsson, ordf, förklarar mötet öppnat. 
 
19 - § 019 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 - § 020 Godkännande av dagordningen och kallelse 
 Dagordning och kallelse godkändes. 
 
19 - § 021 Genomgång av föregående protokoll 
 Protokoll daterat 2019-01-07 godkändes och lades till handlingarna. 
 
19 - § 022 Ekonomi 
 Laila, adj. kassör, gav rapport. 
 
19 - § 023 Inkomna skrivelser 
 Felregistrering av ed. 
 Slutställning av årets hundar klart. 
 Förslag att kolla medlemskap varje månad. 
 Inbjudan från SKK gällande utbildning avelsfunktionär del 2. 9-10 mars. 
  
 
19 - § 024 Aktuellt från avelskommittèn 

RAS - Fråga gällande rekommendationer om antalet valpar en hanhund producerar under en 
generation (5år) 
Idag har vi i RAS följt SKKs generella rekommendation som är max 5% av en generation. I 
dagens siffror är detta max 160 st valpar under en generation. 
AK skulle önska att rasklubben har en snävare rekommendation vad gäller användandet av 
hanhund. 

 
19 - § 025 Aktuellt från SLK 
 Information från Mari Sjölund i ett telefonmöte 21 januari. 
 
19 – § 026 Årsmöte 2019 
 Jobbade fram Verksamhetsberättelse 2018 



 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 
 Jobbade fram Balans & resultat för 2018 
 Jobbade fram Verksamhetsplan 2019 
 Jobbade fram Budget 2019 
 Genomgång av inkomna motioner

 

 Förslag till ny medlemsavgift år 2020 
 
19 - § 027 Nyhetsbrev 
 Nästa nyhetsbrev kommer efter årsmötet. 
 
19 - § 028 Fototävling – vinter/ jultema 
 Tävlingen är avslutad och vinnare ska utses. Monica ansvarar och delger vinnaren. 
 
19 - § 029 Aktivitetsgrupper 
 Inget nytt 
 
19 - § 030 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor 
 
19 - § 031 Nästa möte 
 4 mars klockan 19:00 
 
19 - § 032 Mötet avslutas 
 Monica tackar för visat intresse och avslutar mötet 
 
 
Digitalt signerat i Kivra 
 
 

 Monica Karlsson Maria Risberg 

Justerare/suppleant Ordförande  Protokollförare/sekreterare 
 

 
 


