
Protokoll 
SLK Ungdomskommitté 
2014-10-15

1. Mötet öppnas.

2. Närvarande: Hanna R, Malin och Helena

3. Förfrågan att eventuellt koppla en sida till SLK Ungdomskommitté och på så sätt få möjlighet 
att uppdateringarna hamnar på slk.nu också. Dock känner vi att det kanske inte passar just nu 
då vi inte har några vecko-uppdateringar som gör det värt att skapa en egen fb-sida också, utan 
nu räcker det bara med en grupp på facebook där det blir så mycket tvåvägskommunikation 
som möjligt! Om det går framåt och att vi känner att vi skulle kunna dra nytta av en fb-sida vid 
sidan av gruppen så kommer det i så fall att bli aktuellt senare

- Dock ska vi, om information ska ges ut angående ungdomskommittén och aktiviteter, 
hänvisa till slk.nu för att det är där man ska hitta all information.

4. Kontakta zoozoo.com om priser för kommande tävlingar. Det är då viktigt vid tävlingar att vi 
visar upp zoozoo.com’s priser och vinnare så att deras namn syns, i och med att de sponsrar 
en.

5. Diskussion om det är nödvändigt och om det finns tid att planera upp något för Malmö Valp, 
resultatet blev att vi ska fokusera på Stora Stockholm istället och göra en större grej där. 

- Skulle kunna ta kontakt med ungdomsgruppen för skk (?) och göra något gemensamt 
där så vi syns ännu mer. 

- Lapphunden kommer stå i en del av centrum på Stora Stockholm vilket ger oss möjlighet 
att verkligen visa upp oss och träffa mer människor mm.

6. Hanna ska kontakta Allduplo tryckeri för att få ett hum om priser och tid för att trycka upp 
informationsblad.

7. Julspalt till Lapphunden, deadline 17/10 (endast två dagar på oss). Malin och Hanna ska 
skriva ihop något kort.

8. Planera för att ta in en eller två nya personer som är med och för ungdomskommittén framåt 
och bibehålla den aktiv.

9. Nästa möte: 22/10 18:30 - för att planera Stora Stockholm och vad man ska hitta på där.

10. Mötet avslutas.


