
 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 
 
 

Protokoll fört vid Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL) 
 
Plats:  Telefonmöte 
Datum: 2019-04-12 
 
 
Närvarande: 
 
Monica Karlsson   (MK)  
Anna-Karin Olsson  (AO)  
Maria Risberg   (MR) 
Maria Nilsson   (MN) 
Anna Ericsson  (AE) 
Maria Alvehed  (MA) 
Ann-Charlotte Beckman (AB) 
Magdalena Hillergren (MH) 
Mari Sjölund  (MS) 
 
Anmält förhinder: 
Emilia Eriksson  (EE) 
 
 

Dagordning 
 
19 - § 78 Mötets öppnande 
 Styrelsens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
19 - § 79 Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 

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

 

19 - § 80 Godkännande av dagordning och kallelse 

 Dagordning och kallelse godkändes. 
 

19 - § 81 Genomgång av föregående protokoll 

 Förra mötet var ett konstituerande möte. Där av ingen genomgång. 
 

19 - § 82 Ekonomi 
AE har ännu inte fått tillgång till banken. MK ordnar med fullmakt och skickar in till banken. 
Inloggning till bokföringsprogram delges till AE. 

MK avlägger ekonomisk rapport. 

 
19 - § 83 Inkomna skrivelser 
 SKK – inbjudan till presentation av HD-utredning. 

SLK – fråga om vilka utställningar vi vill ha 2020 och 2021. MN ansvarar och tar in 
förslag. 

 SRLV – Agrias hundpromenad 25/5. Infaller samtidigt med SLK-Fullmäktige. 
 Medlemsfrågor – angående årets hund mm 
 Medlemsfrågor – angående medlemmar i AK 

MG events – rosetter och priser. MS undersöker prisuppgifter från Norge och lägger 
fram ett förslag. MR tar fram ett förslag på utmärkelse typ ”diplom”. 

 
 
19 - § 84 Aktuellt från avelskommittèn 



 
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund 

Hund som registrerats på SKK som anlagsbärare av prcd har registrerade valpar som 
är hereditärt fria. SKK har blivit uppmärksammade på felet. 
Nyhetsbrev till nya uppfödare planeras. 

 

19 - § 85 Aktuellt från SLK 
 Ingen information. SLK planerar möte under nästa vecka. 
 
19 - § 86 Nyhetsbrev  
 Månadens hund diskuterades. 
 Information från Avelskommitté. 
 Årets hund. 
 Information om sammansättning av nya styrelsen. 
  
19 - § 87 Aktivitetsgrupper 

Facebook grupper har startats upp. Lapphundar i Mellan Sverige, Lapphundar i Norra 
Sverige, Lapphundar i Södra Sverige. Fler grupper kan komma att startas upp och 
kommer att läggas ut som länkar på hemsidan. 

 
19 - § 88 Tävlingskommitté 

MA har gjort ett förslag på tävlingsresultat. En mall som kan användas på samtliga 
grenar undersöks. 
MN sammanställer de tävlingsgrenar som ska resultera i ett tävlingspris. 
Tävlande deltagare ska själva skicka in sitt tävlingsresultat till SRFL. 

 
19 - § 89 Övriga frågor 
 Fråga om mail som används av och till styrelsen. 
 Ansöka om aktivitetsbidrag i form av hyra. 
 BPH som anordnas av SRFL diskuterades.  
 
19 - § 90 Nästa möte 
 Nästa möte bestäms till 13 maj kl 18:30. 
 
19 - § 91 Mötet avslutas  

 Monica tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 
Digitalt signerat i Kivra  

 
 
 
Maria Risberg  Monica Karlsson Ann-Charlotte Beckman 
Vid protokollet  Ordförande  Justerare 


