
PR-möte 11 september 2014  

Närvarande Teresa Hans Maria Håkan   vid pennan: Maria 

!; Kläder & trycksaker 

Arrak: Ett förslag är att klubben får 15%, men vi står för kostnaden för trycket. 

Märket är 8-10 cm och kommer att sitta på bröst, arm & rygg, i den ordningen. 

Håkan för en diskussion om tidsperiod för beställning. 

Trycksaker: En tanke är att ”webbshopen” ligger på nätet och ”lagret” finns på den firma som vi 

använder t.ex. medlemsbroschyren. Medlem & distrikt ska kunna beställa direkt från firman. 

Möte med berörd firma (allduplo?) torsdag 18/9 kl.9:30 

2; Annons i tidning/ hemsidan 

Vi bör ha olika priser för hemsida och tidning. Vi ber Malin ta fram förslag på priser. 

3; Info från Hans 

Hans har varit i kontakt med skk ang. st.sthlm. Hans sköter kontakten med svenska montern, de 

ansvarar själva för bemanningen. 

Införselbrev behöver vi 30 st. pga. av 3 montrar och 3 raser. 

Vi önskar bord till montrarna. 

Håkan? Kollar med Larry om han vill komma och ta ett pass i montern. 

Jag kollar med Elina Berthe om monterpass. 

Ungdomskommittén vill gärna visa upp sig vid monter och göra reklam för sig. De vill dela ut egna 

flyers, som de vill ha ekonomisk hjälp från PR med. Teresa vill ha ett ”tryckförslag” för flyern, att 

skicka till ”vårt” tryckeri (förhandlingar pågår för hela klubben).  (Annars har Hans tryckerikontakter) 

Hans har varit i kontakt med en sameskola i Gällivare som var intresserade av att utveckla 

information om lapphunden. Hans sköter den kontakten. 

3; Vi söker någon ”aktiv” med fokus på lapsk som kan vara med i PR. 

Anna Ziegler gör 2015 almanacka, efterlysning på bilder finns ute på slk.nu och på FB PR 

4; Info från CS 

En tanke är att vi kommer att sälja gamla nummer av Lapphunden i montern, broschyrerna delas ut 

gratis. ( Vi har slutat att ta betalt för dem). 

 

Nästa möte: Onsdag 1 oktober 2014  

 

 


