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Datum och Tid: Torsdagen den 13/10 – 2011 Kl: 20.30 

Plats: Telefonmöte, Rixmötet 

Närvarande: Mikael Köpman, Lars Svedgård, Pia Juhlin, Siv Pettersson och Andrine Storön 

Frånvarande: Kari Trogen, Camilla Buvall. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Mikael Köpman hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Närvarande 

Se ovan. 

§ 3 Skrivelser och post 

Information från Mats har kommit rörande resultatet från Ånneboda- 

utställningen. Totalt var vinsten 22 000 kr, exkl kostnad för domarnas logi.  

Kostnaden för CK-renarna som delats ut är inte heller medräknat. Vår vinst blir  

11 300 kr.  Siv påpekar att resekostnaderna inte är tillräckligt specificerade, och  

kommer därför kontakta Mats för tydligare information, finns kvitton? Det är  

viktigt att känna till vad kostnaderna faktiskt blev, för att kunna göra en rättvis  

budget till kommande utställningar. Vår försäljning av rosetter och souvenirer  

uppgick till 4900 kr. Dock gjordes ingen inventering efter utställningens slut.  

Detta måste därför göras i efterhand, innan nästa utställning. Andra tankar om  

utställningen är att försäljningen av hamburgare gick mycket bra, det bör vi  

tänka på till nästa utställning. 

Mikael Köpman har också mottagit mail från Johan Haglund, sekreterare i CS.  

Han har delat med sig av information om SKK´s planerade utställningar. Han 
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undrade också ifall Riksstämman ska hållas 2014. Detta bekräftas under mötet,  

det kommer hållas i samband med utställning och lapphunds-SM i Juni 2014. 

§ 4 Tomteland-utställningen 2012 

Utställningen kommer hållas den 11 Mars 2012. Domare för Finsk Lapphund  

blir Hans-Åke Sperne, Sverige. Domare för Svensk Lapphund och Lapsk 

Vallhund blir Mats Jonsson, Sverige. 

Förra utställningen fick i Tomteland gick med negativt resultat. För att undvika 

det denna gång diskuteras olika lösningar. Anmälningsavgiften kommer höjas, 

detta i och med att domararvodena kommer höjas from nästa år. Tänkbara 

anmälningsavgifter kan bli 270 kr för vuxna, 200 kr för veteraner och 100 kr för 

valpar. Detta motsvarar en ökning på 20 kr för varje officiell hund. En stor 

anledning att vi inte fick ett bättre resultat misstänks ligga i att vi inte fick sälja 

fika, eftersom Tomteland vill ha rättigheten att själva få sälja. Vid kontakt med 

Tomteland ska möjligheten ses över ifall vi kan få sälja korv och kaffe utomhus. 

I övrigt har mycket positiv respons kommit från utställarna att Tomteland varit 

en mycket bra utställning, med anledning av den trevliga atmosfären. Men även 

för möjligheten att handla riktig lunch och underhållning av häxan och trollet. 

Årsmötet kommer hållas dagen innan utställningen likt föregående år. Som 

efterföljs av gemensam middag och iordningställande av ringar. Årsmötet 

kommer alltså hållas dagen innan utställningen. 

§ 5 Utställningar 2014 

Styrelsen fastslår att vinterutställningen kommer hållas den 9 mars 2014. Detta 

är helgen efter Vasaloppet vilket gör det enklare med boende för utställarna. 

Även i fortsättningen kommer utställningen bli förlagd efter Vasaloppet. Då 

datumet är fastställt ska det ansökas om. 

Fredag den 6 juni 2014 kommer utställning hållas i Moraparken, vi kommer ha 

Blå-Gula priser då det är Sveriges nationaldag. På lördagen hålls Riksstämma 
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med efterföljande Lapphunds-SM. På söndag finns tankar om att ordna en 

föreläsare samt hålla rasmöten. 

§ 6 Andra aktiviteter – Adventsträff i Borlänge 

Lars Svedgård har varit i kontakt med Borlänge Brukshundklubb och har där 

 igenom bokat lokalerna den 3 december 2011. Tanken är att ha en medlemsdag 

 och adventsträff för medlemmarna i mellansvenskas distrikt. Mikael Köpman 

 har kollat att det inte krockar med någon större utställning. Förslag kring mat 

 uppkommer, däribland att beställa från catering. En kall jultallrik kostar 145 kr 

 från Catering Companiet, Borlänge. Klubben kan då komplettera upp med 

 köttbullar, jansson och prinskorv. Vad för mat det kommer bli är också beroende 

 på antalet intresserade. Information till medlemmarna kommer skickas ut via  

 mail men även läggas ut i aktivitetskalendern på SLKs hemsida. Ett 

 anmälningsdatum kommer sättas och därefter kommer en mer noggrann 

 planering göras. Till denna träff har Kari Trogen bokat in en person som 

 kommer berätta om hundmassage/akupunktur. Planer finns på att styra upp en 

 samträning i allmänlydnad, på ca en timme. 

§ 7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 8 Nästa möte  

Tidigare har styrelsen beslutat att mötet ska hållas den andra söndagen varje 
jämn månad. Nästa möte skulle då infalla den 11 december, detta är inte bra då 
det krockar med utställningen i Stockholm.  

Mötet kommer därför hållas i samband med adventsträffen i Borlänge den 3 
december.  

§ 9 Mötets avslutande 

Ordförande Mikael Köpman tackar alla deltagande och förklarar mötet avslutat. 
Mötet avslutas kl: 21:45. 
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Vid protokollet dag som ovan    

Andrine Storön   Mikael Köpman  

Sekreterare    Mötesordförande 

………………………………………….  ………………………………………… 

 

 

Lars Svedgård    

Justerare    Justerare 

………………………………………….  ………………………………………… 
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