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Verksamhetsberättelse 2018 
 
Nu är det nästan två år sedan Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL) bildades och 
vårt andra verksamhetsår har nått sitt slut.  
Målsättningen med klubben när den bildades var att (SRFL) skulle bli en samlingspunkt för 
ägare och intresserade av den Finska Lapphunden och att medlemmarna skulle känna ett 
värde i att tillhöra SRFL.  
 
Styrelsen före årsmötet 2018  
Styrelsen har under början av året bestått av följande personer:  
Ordförande Johanna Levin  
Vice ordförande Ulrica Hjertquist Ledamot   
Sekreterare Mimmi Lange Ledamot  
Anna-Karin Olsson Ledamot  
Sanna Larsson Ledamot 
Helena Bergström 1:a Suppleant 
Frida Fridheim 2:a Suppleant  
Kassör, adjungerad Lena Gustafsson 
 
Styrelsens uppsättning efter årsmötet 2018 
Styrelsen har under resterande året bestått av: 
Johanna Levin, ordförande 
Anna-Karin Olsson, vice ordf. 
Monica Karlsson, Kassör och ledamot 
Mimmi Lange, sekreterare och ledamot 
Maria Risberg, ledamot 
Maria Nilsson, suppleant 
 
Johanna Levin avgår strax efter årsmötet och Monica Karlsson kliver upp som ny ordförande. 
Även Mimmi Lange väljer att avgå och Maria Risberg tar då över rollen som sekreterare. 
Anna-Karin Olsson sitter kvar som vice ordförande och Maria Nilsson sitter kvar som 
suppleant. Adjungerande kassör blir Laila Eliasson. 
 
Revisorer  
På föregående årsmöte blev Katarina Antonsson och Håkan Klaar valda till revisorer och Moa 
Bohlin valdes till revisorssuppleant för SRFL. Katarina och Håkan avgår senare, och Moa 
Bohlin kliver upp till ordinarie revisor. 
 
 
 
 
 
 



Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 

 

 
Övriga positioner  
Avelskommitté (AK) har i början av 2018 bestått av: 
Anna-Karin Olsson (sammankallande),  
Ulrica Hjertquist,  
Sanna Larsson,  
Helena Bergström  
Frida Fridheim. 
 
AK efter årsmötet 2018  
Anna-Karin Olsson sammankallande 
Maria Risberg 
Ann-Britt Waldau 
Katharina Harvey-Berg 
 
Ett medlemsår i The Breed Archive (TBA), ett web baserat program, har tecknats och är tänkt 
att fungera som ett verktyg vid riskanalys av sjukdomar vid kombination av avelsdjur. Beslut 
och budget till Lathunden fanns, men AK fick genom beslut välja TBA som alternativ i stället. 
Under hösten deltog Katharina Harvey-Berg på en distansutbildning i hundavel och genetik 
anordnad av SKK. 
AK har fått i uppdrag att färdigställa revideringen av RAS. 
AK har sammanställt presentationer till ras och uppfödarmöten på uppdrag från styrelsen. 
AK har ingen beslutsrätt.  
 
Medlemmar  
Medlemmar från specialklubben Svenska Lapphundklubben (SLK) har under början av 2018 
börjat tilldelas medlemskap i SRFL. Till årsmötet i mars 2018 har SRFL 617 listade 
medlemmar 
Klubben har vid utgången av 2018: 
Totalt 696 medlemmar, 674 fullbetalande, 19 familjemedlemmar och 3 utlandsmedlemmar. 
 
Inre verksamhet  
Under 2018 har styrelsen haft femton styrelsemöten varav två stycken har varit 
konstituerande möten.  
Vi har arbetat löpande med hemsidan och reviderat avelspolicy och regler för 
valphänvisning. Även information angående GDPR och dess riktlinjer har lagts till. 
Ny valpannonsmall har tagit fram. 
Under våren deltog Anna-Karin Olsson på en Index utbildning som hölls av Sofia Malm, 
genetisk sakkunnig, avdelningen för avel och hälsa från SKK. 
SLK överlåter rasansvaret för finsklapphund till SRFL. 
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Yttre verksamhet  
I samband med årsmötet i Skövde i mars anordnades en föreläsning med Sven Ödman som 
fokuserade på pen-hip röntgen. 
Rassymposium i Växjö hölls i september. En föreläsning med Esa Ruotsalainen hölls, 
innehållet handlade om anatomi och rastyp för finsk lapphund. 
En rasspecialutställning har drivits av klubben. 
Tre stycken ras och uppfödarmöten har hållit under året. 
Ett BPH med utvärdering anordnades i samband med rassymposiet i Huseby. 
SRFL har medverkat i Svenska Lapphundklubbens två rasmontrar på Stockholm Hundmässa  
och My Dog.  
Nyhetsbrev har skickats ut till medlemmar kontinuerligt. 
Listor och resultat för utställning har publicerats. 
Uppstart av aktivitetsgrupp har påbörjats. 
Tre stycken fototävlingar har genomförts. 
 
Ekonomi  
Vi har använt oss av Swedbanks bokföring och redovisningstjänster, vilket har bidragit till 
vissa kostnader. Vi har fr o m 1 juli 2018 tecknat en klubbförsäkring för SRFL hos SKK. 
Kostnader har tagits för indexutbildning och Distansutbildning. 
Reseersättningar och ersättning för logi har också utgått. 
SRFL har intäkter från medlemskap 60 kr/medlem, resterande 220 kr tillfaller SLK. 
 
Slutord  
Sammanfattningsvis har vi haft ett produktivt år. Vi samarbetar bra och har haft goda 
möjligheter att arbeta ihop oss till en väl fungerande styrelse. 
 
 
 

Monica Karlsson  Ann-Karin aOlsson 

______________________________  _______________________________ 
Monica Karlsson / ordförande   Anna-Karin Olsson / vice ordförande 
 

 

Maria Risberg   Maria Nilsson 

_______________________________  ________________________________ 
Maria Risberg / sekreterare   Maria Nilsson / suppleant 


