
 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 
 
Plats: Telefonmöte 
Dag: Måndag 4 mars, 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 - § 033 Mötet öppnas 
 Monica Karlsson, ordf, förklarar mötet öppnat. 
 
19 - § 034 Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet 

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

 
19 - § 035 Godkännande av dagordning och kallelse 
 Dagordning och kallelse godkändes. 
 
19 - § 036 Genomgång av föregående protokoll 
 Protokoll daterat 2019-02-04 godkändes och lades till handlingarna. 
 
19 - § 037 Ekonomi 
 Adj kassör, Laila Eliasson, gav rapport. 
 Vi har avslutat en dyr bokföringstjänst hos Swedbank, andra tjänster ska undersökas. 
 
19 - § 038 Inkomna skrivelser 

Årets veteran – ska publiceras på hemsidan. Pris utgår till bästa hane 
respektive bästa tik. 

  SRD ambassadör – gäller ej finsk lapphund. 
  MG shop – information  
  Anmälningar till årsmöte 
  Medlemsstatistik från SLK 
 
19 - § 039 Aktuellt från avelskommittèn 
 Inväntar 200-analys från SKK gällande BPH 
 RAS börjar ta form och är snart klar. 
 TBA uppdateras av inrapporterade sjukdomar. 
 Felaktigheter vid registrering av prcd har uppdagats, AK tar kontakt med SKK i frågan 
  
 
19 - § 040 Aktuellt från SLK 
 Rapport om uppfödare som är förlagd med ”icke hänvisning”. 
 
19 - § 041 Årsmöte 2019 

Monica skriver ut några ex av årsmöteshandlingar. Mötesordförande har via mail fått 
information och dokument till årsmötet. 



 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 

Laila undersöker gåva till årsmötesordförande. 
Anna-Karin gör klart presentationen till ras/uppfödarmötet. 

 
19 - § 042 Nyhetsbrev direkt efter årsmöte 
 Målet är att få klart nyhetsbrevet till medlemar direkt efter årsmötet. 
 
19 - § 043 Fototävling 
 Monica har skickat pris till vinnare och bild väntas inom kort. 
 
19 - § 044 Aktivitetsgupper 
 Arbetetet återupptas efter årsmötet. 
 
19 - § 045 Övriga frågor 

Diskussion om hur människor uttrycker sig på offentliga medier och hur enskilda individer 
drabbas. 

 
19 - § 046 Nästa möte 
 Bestäms 16 mars 2019 
 
19 - § 047 Mötet avslutas 
 Monica tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Signerat i Kivra 
 
 

Maria Risberg  Laila Eliasson 

Protokollförare/Sekreterare  Ordförande  Justerare 
 
 


