
 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 
 

Protokoll fört vid Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL) 
 
Plats:  Telefonmöte 
Datum:  Söndag 16 juni, klockan 18.00 
 
Närvarande: 
 
Monica Karlsson (MK) 
Anna-Karin Olsson (AO) 
Maria Risberg (MR) 
Maria Nilsson (MN) 
Maria Alvehed (MA) 
Anna Ericsson (AE) 
Magdalena Hillergren (MH) 
 
Anmält förhinder: 
Mari Sjölund och Ann-Charlotte Beckman 
 
Deltar ej: Emilia Eriksson 
 
Dagordning 
 
19 - § 108 Mötets öppnande 
 MK, styrelsens ordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
19 - § 109 Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet 

Mötet utsåg MR till sekreterare och AE att jämte ordförande (MK) att justera 
dagens protokoll  

 
19 - § 110 Godkännande av dagordning och kallelse 
 Dagordning och kallelse godkändes. 
 
19 - § 111 Genomgång av föregående protokoll 
 Protokoll daterat 2019-05-13 godkändes och lades till handlingarna. 
 
19 - § 112 Ekonomi 
 AE avlägger ekonomisk rapport. 
 
19 - § 113 Inkomna skrivelser 
  Flera mail från medlemmar har inkommit. 
  SLK – SKK valberedning.  

SLK - En vädjan om hjälp med hemsidan. 
  SKK – angående annan rasklubb och bedrägeri 



 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 
  Mail ang poängberäkning – avelsgrupp 
  RAS 
  SKK gällande publicering av protokoll mm 
 
19 - § 114  Aktuellt från avelskommittèn 

- RAS har granskats färdigt av AK och skickats vidare till SRFL. 
- Hund som gentestats vara bära av PRA/prcd och fått avkommor som 

felaktigt registrerats vara hereditärt fria, är nu åtgärdat av SKK. 
- Registrerar löpande in hundar i The Breed Archive. 

 
19 - § 115 Aktuellt från SLK 
 Ingen information har inkommit. Ej heller inga protokoll. 
 
19 - § 116 Rapport från Fullmäktigemötet 2019 
 Delegaterna som deltog avlade rapport. 

SRFL hade förslag om att SLK’s framtida ordförande borde ha en anknytning till 
raserna och ha en lapphundsbakgrund med intresse av dess tre raser. 
Medlemsavgiften till SLK skall sänkas med 70 kr. Från och med 1 januari 2020 
kommer medlemsavgiften till SLK vara 150 kr och till SRFL blir oförändrat, 80 kr. 
 

19 - § 117 Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev nr 5 har skickats ut den 8 juni.  
Ett välkomstbrev till nya medlemmar har också skickats ut. 

 
19 - § 118 Hemsidan SRFL 

Hemsidan har varit hackad och extern hjälp har leasats in för att komma 
tillrätta med detta. 
MH kommer att få inloggning till hemsidan. 
Johanna Levin erbjuder sig att vara behjälplig med hemsidan, vilket styrelsen 
ställer sig positivt till. 

 
19 - § 119 Aktivitetsgrupper 
 Flera grupper har haft olika aktiviteter där våra tre raser varit inbjudna. 

Ytterligare en fb-grupp har rapporterats in till mailen och kommer att delges i 
nästa nyhetsbrev. 

 
19 - § 120 Tävlingskommitté 
 Förslag till poängberäkning kommer att tas fram för samtliga tävlingsgrenar. 

En kommitté som sammanställer och håller koll på tävlingresultat i alla grenar 
diskuterades. Det uppkom förslag på flera personer som kunde vara aktuella 
och kanske kunde ingå i en gemensam grupp. Kontakt kommer att tas med 
föreslagna personer. 

 
19 - § 121 Övriga frågor 



 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 

Svårigheter att lösa medlemskap via SKKs formulär. Det gäller även då man ska 
anmäla valpköpare för ett första medlemsår, upplevs vara omständlig. Detta 
behöver lyftas med SKK. MH påbörjar ett underlag. 
Information om kommande utställningar saknas, medlemmar uttrycker 
frustration om var informationen finns att hitta. Brist på kommunikation och 
information från SLK saknas. 

 
19 - § 122 Nästa möte 
 Nästa möte bestäms till söndagen den 25 augusti klockan 18:00. 
 
19 - § 123 Mötet avslutas 
 MK tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Digitalt signerat i Kivra 
 
 
 
Maria Risberg Monica Karlsson Anna Ericsson 
Vid protokollet Ordförande  Justerare 
 
 
 
 
 


