
Styrelsemöte 
Svenska Lapphundklubben 

Mellansvenska Distriktet
Telefonmöte 2010-11-17 20:30 Rixmötet

Kallade: Mikael Köpman, Anneli Lindh, Camilla Buvall, Lars Ähdel, Pia Juhlin, Siv Pettersson och Annica Rundström.
Frånvarande: Annica Rundström.
Justerare: Anneli Lindh, Pia Juhlin.
Dagordning:

1. Mötets öppnande 
Ordföranden Mikael förklarar mötet öppnat.

2. Närvarande 
Mikael Köpman, Anneli Lindh, Camilla Buvall, Lars Ähdel, Pia Juhlin och Siv Pettersson.

3. Dagordningens godkännande 
Mötet godkänner dagordningen

4. Post och skrivelser 
SLK har haft ett ordförandemöte med alla distriktsordförande, distrikten måste bli bättre på att dela med sig 
och samarbeta om t.ex domarval osv. SLK MSV måste bli bättre på att organisera styrelsearbetet, MSV har 
lite dåligt med möten och engagemang. Mikael Köpman och Lotta Brännström har fått i uppgift att arbeta 
fram en lathund för att arrangera en riksstämma, Stig Berndtsson får i uppdrag att delge Mikael och Lotta 
vad som behövs från CS sida på en riksstämma.  Namn på domare och ringsekreterare skall delges alla 
distrikts sekreterare och ordföranden när avtal skrivits. I vissa distrikt är det svårt att få plats på MH:n. Det 
diskuterades även behov av uppfödareutbildningar inom SLK. 
 
Övrig post/skrivelser: 
Distriktens utställningsansökningar för 2013 skall vara inne till Maud Holtz Devall senaste 19 november 
2010. 
Nya regler för utställningar från och med 2011, gäller under ett år sen utvärderas det. 
För 2010 räknas Avesta som VP-utställning.

5. Genomgång/utvärdering Mora-utställningen juni 2010 
Utställarna tyckte att det fungerade OK. Domarna var nöjda. Presentation av domare var en höjdare, 
toppenidé, det skall bli tradition i MSV. Katalogerna som blev över försvann. En utställningspärm dog också, 
pga regn. Lite parkeringsproblem, vi måste bli bättre på att anvisa parkeringsplatser. Dyrare kostnader för 
Moraparken i år, bland annat högre vaktmästaravgifter. 
Ansvarslistor inför kommande uställningar!

6. Aktiviteter osv 
Inget julbord i år. Pia och Mikael undersöker möjlighet att ha en mellandagsträff i Siljan-Älvdalentrakten.

7. Kommande utställningar (Tomteland mars 2011, Örebro aug 2011, utställningsansökan 2013 OBS!!! 
sista dag 18/11!) 
Tomteland 2011: Området bokat, domare bokat, ringsekreterare bokade, kommisarie bokad (Siv). 
Bestyrelsen består av Virve Jonth, Lena Dyrsmeds och en tom plats. Tomteland står för försäljning av mat & 
dryck. Planeringsmöte 2010-12-12 21:00. Mikael ringer nu i veckan till Tomteland och kollar av läget. 
Örebro 2011: Två möten hittils om Örebro, förhandlingar om bokning av plats pågår. 
Utställningsansökningar 2013: Vinterutställningen ansöker vi att få 2013-03-10 (Mora). 
Sommarutställningen 2013-06-16 (Mora).

8. Organisation inom MSV: ansvarig-områden, kommittéer, kurser, maillistor osv 
Hela årets styrelsemöten skall fastslås vid årsmöten, fem stycken fördelade över året. Eventuella fler 
möten bestäms vid behov. Vi skall be Johan Haglund, sekreterare CS, att skicka post och skrivelser till 
mellansvenska@slk.nu så får alla i styrelsen får post och skrivelser. 
Anneli Lindh och Lars Ähdel lämnar sin platser i distrikstyrelsen till förfogande vid kommande årsmöte.

9. Övrigt 
I dagsläget har vi lite drygt 16000kr i kassan för Mellansvenska. Siv trycker upp fler dekaler, t-shirtar och 
mössor. Siv efterfrågar även förslag på varmare vintertröjor av bra kvalité.

10. Nästa möte (måste sätta datum denna gång så det blir gjort, ha kalender redo!) 
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Nästa styrelsemöte  2010-12-12 20:00.
 

Mötets avslut
 


