
 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 
 
 

Protokoll fört vid Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL) 
 
Plats:  Telefonmöte 
Datum: 2019-05-13 
 
 
Närvarande: 
 
Monica Karlsson   (MK)  
Anna-Karin Olsson  (AO)  
Maria Risberg   (MR) 
Maria Nilsson   (MN) 
Emilia Eriksson  (EE) 
Maria Alvehed  (MA) 
Ann-Charlotte Beckman (AB) 
Mari Sjölund  (MS) 
 
Anmält förhinder: 
Anna Ericsson  (AE) 
 
Deltar ej: 
Magdalena Hillergren (MH) 
 
 
Gäster: Inbjudna till mötet är också SRFL:s revisorer, Teresa Lejenäs och Olle Bernardtz 

 
 

Dagordning 
 
19 - § 92 Mötets öppnande 
 Styrelsens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
19 - § 93 Presentation av revisorer. 
 Teresa presenterar sig och berättar om uppdraget som revisor. Olle deltar ej. 
 
19 - § 94 Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 

 Styrelsen utsåg MR till sekreterare och MA till att justera dagens protokoll. 

 

19 - § 95 Godkännande av dagordning och kallelse 

 Dagordning och kallelse godkändes. 
 

19 - § 96 Genomgång av föregående protokoll 

 Protokoll daterat 2019-04-12 godkändes och lades till handlingarna. 
 

19 - § 97 Ekonomi 
AE har fått tillgång till banken, samt inloggning till bokföringsprogram. 

Monica Karlsson avlägger ekonomisk rapport. 

 
19 - § 98 Inkomna skrivelser 
 Flera mail från medlemmar. 

Djurens dag.  
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19 - § 99 Aktuellt från avelskommittèn 

- Hund som registrerats på SKK som anlagsbärare av prcd har registrerade valpar 
som är hereditärt fria. SKK har blivit uppmärksammade på felet. Ansvaret ligger hos 
IT-avdelningen, då felet sträcker sig över flera generationer. AK bevakar ärendet. 

- RAS är klart och ligger för granskning. 
- HD-utredning från SKK. AK kunde inte närvara. 

 

19 - § 100 Aktuellt från SLK 
 Återigen ingen information. 

Fråga från SLK angående information från SRFL till kommande web-tidning har 
inkommit och information från SRFL har skickats till SLK 13 maj. 

 
19 - § 101 Fullmäktigemöte 2019 
 Förlöper den 26 maj i Knivsta. Handlingar delas med samtliga i styrelsen. 
 
 Frågor som SRFL vill ta med till fullmäktige diskuterades. 

- Kommunikation och information till rasklubbarna. 
- Korrekta kommunikationsvägar, ej via privata chatforum och dylikt. 
- Information till medlemar. Organisationens sammansättning. Vad gör SLK? 
- Uppdateringar av SLKs hemsida är under all kritik. 
- Medlemsnyttan. Varför bli medlem? 
- Tidningen 

 
Delegatmöte bestäms till tisdagen den 21 maj klockan 18:30 

 
19 - § 102 Nyhetsbrev  
 MA och MK förbereder nyhetsbrev.. 
  
19 - § 103 Aktivitetsgrupper 

Facebook grupper har startats upp. 
 
19 - § 104 Tävlingskommitté 

- MA har sammanställt tävlingsresultat från Agility och skickat till SRFL mail.  
- MN har sammanställt de tävlingsgrenar som ska resultera i ett tävlingspris. 
- Förslag på diplom har tagits fram. Tryckkostnad och färg diskuteras. MR beställer 

500 ex på Kils Affärstryck, snarast. 
- Förslag om att äska pengar av SLK till tävlingspriser av årets hund. Frågan uppkom 

om en önskan om att tennrenarna ska tas tillbaka. Inga beslut fattades i frågan. 
 

 
19 - § 105 Övriga frågor 

Hemsidan är flyttad till egen domän. Detta har skapat förvirring runt uppdatering av 
sidan, då Word Press har en mer avancerad upplaga.  Det har ställt till problem. MK 
och MR som uppdaterar hemsidan och har inte den fördjupade kunskap som behövs 
för att komma tillrätta med alla inställningar som uppdaterats eller ändrats. Hjälp måste 
tas från extern källa och ersättning kan komma att utgå. Mötet bestämmer att det är 
viktigt att vi kommer tillrätta med detta snarast och tillstyrker MK och MR att hitta den 
hjälp som behövs för att komma vidare, även om en kostnad tillkommer. 
 
FB inlägg på SRFLs sida. Tävlingsekipage som skickar in mail och vill dela med sig av 
sina tävlingsframgångar kommer fortsättningsvis uppdateras löpande. 
 
SLKs autosvar innehåller felaktig information. MS tar med sig frågan vidare till SLK.  
 
Kroppsvallarna kan vara behjälpliga om SRFL vill anordna vall-anlagsprov. Fråga 
uppkom om kontaktperson kunde vara aktuell. Officiella anlagsprov publiceras på 
SKK/hunddata från och med 1 januari 2019. 
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19 - § 106 Nästa möte 
 Nästa möte bestäms till 17 juni kl 18:30 
 
19 - § 107 Mötet avslutas  

 Monica tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 

 
Digitalt signerat i Kivra  

 
 
 
Maria Risberg  Monica Karlsson Maria Alvehed 
Vid protokollet  Ordförande  Justerare 


