
Protokoll AK-finsk 2015-09-14 

Deltagare: Pia Turunen (SK), Maria Risberg, Ann-Britt Waldau, Jane Byström, Ulrica Hjertquist. 

 

§ 1  Mötets öppnande. 

 Pia Turunen förklarar mötet öppnat. 

§ 2  Val av sekreterare. 

 Till sekreterare för mötet valdes Maria Risberg. 

§ 3  Val av justeringsman. 

 Till justeringsman valdes Jane Byström. 

§ 4 Godkännande av dagordning. 

 Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5  Föregående mötesprotokoll. 

 Omfördelning av arbetsuppgifter inom AK pågår och sammanställs vid nästa 

möte. 

§ 6  Rassymposium. 

 Deltagande AK-ledamoter på rassymposium i Linköping 17/10 kommer att vara 

Pia, Maria, Ann-Britt och Jane. 

§ 7  Rasmöten. 

 Görel Idergard (tidigare SK i AK) kommer att hålla i rasmötet i Piteå 19 

september. 

 AK har lämnat förslag till Nedre Norra distrikten om att kunna ha ett rasmöte i 

samband med utställningen i Sundsvall 10/10. AK inväntar svar. 

§ 8 Hemsidan. 

 Önskelista till webmaster ska sammanställas och skickas in till RUK, som i sin 

tur skickar vidare till ansvarig för hemsidan SLK.nu 

 AK kan fortfarande inte uppdatera stora delar på hemsidan. Kontaktuppgifter 

till AK stämmer heller inte i dagsläget. 

§ 9   Presentation till tidningen. 

 Kort presentation av alla i AK med foto kommer att samanställas och skickas in 

till tidningen Lapphunden. Manusstopp 19/10. 



§ 10  Övrigt. 

 Vett och etikett i offentliga medier. Hur går vi vidare? Pia tar med frågan vidare 

till nästa RUK-möte. 

 Ett fall har inkommit till AK angående befarad Adison-kris hos hund.  

 Maria fortsätter kontakten med ägare till hund med misstänkt Pompes. 

 Punkter som är viktiga att ta med i avelstänk ska sammanställas inför 

rassymposiet i Linköping. 

 Pia tar reda på vem som är AK´s kontaktperson i CS vid nästa RUK möte. 

§ 11 Nästa möte. 

 Datum för nästa möte kommer att ske under rassymposiet 16-18/10.  

§ 12  Mötet avslutas. 

 

Sekreterare   Justerare 

Maria Risberg   Jane Byström 

  

 


