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Datum och Tid: Söndagen den 12/6 – 2011 Kl: 20.30 

Plats: Telefonmöte, Rixmötet 

Närvarande: Mikael Köpman, Kari Trogen, Camilla Buvall, Siv Pettersson, Lars Svedgård, 
Andrine Storön och Pia Juhlin 

Frånvarande: Ingen 

 

 

§ 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman hälsar alla 
välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Närvarande Se ovan. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning Styrelsen beslutade att godkänna 
dagordningen. 

 

§ 4 Val av justerare Styrelsen beslutade att utse Lars 
Svedgård och Andrine Storön att 
justera protokollet. 
 

 

§ 5 Föregående protokoll Alla hade inte fått föregående protokoll 
varpå Kari Trogen mailade det till alla i 
styrelsen, vilka tyckte att det stämde 
bra. 

 

§ 6 Skrivelser och post Mikael Köpman läser upp 
årsmötesprotokollet då det ännu ej är  
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justerat och godkänt. En av justerarna 
anser att innehållet i det är lite tunt. För 
att detta skall undvikas vid senare 
tillfälle så skall Kari Trogen kolla upp 
om det finns någon form av mall både 
för årsmötesprotokoll samt för vanliga 
styrelsemötesprotokoll. Kari skall även 
se över så dessa mallar stämmer 
överrens med årsmötesdagordningen 
från stadgarna. Mikael Köpman skall 
prata med årsmötessekreteraren Malin 
Krångh och reda ut alla oklarheter 
angående årsmötesprotokollet så det 
blir godkänt. 

Vidare så meddelar Mikael Köpman att 
det inkommit post från CS ang att vi 
skall registrera utställningsresultat på 
internet. Detta är något som 
mellansvenska distriktet redan gör. 

All post som inkommit angående 
Riksstämman har vidarebefodrats till 
alla delegater. 

Pia Juhlin informerar lite från Riks 
stämman. Det var två stycken delegater 
som åkte; Pia Juhlin och Jenny 
Eriksson. Hon meddelar även lite kring 
de motioner som togs upp på Riks 
stämman.  

Slutligen så meddelar Mikael Köpman 
att det kommer att anordnas ett två 
dagars MH i Östra distriktet i oktober. 
Målet är att även få till ett i 
Mellansvenska distriktet, men det skall 
vi diskutera vidare senare. 
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§ 7 Örebro – utställningen Mikael Köpman meddelar att 
protokollet från sista gemensamma TK 
mötet med Östra är skickat. Vi i 
Mellansvenska distriktet skall ha ett 
eget möte innan utställningen för att 
besluta vem som gör vad på 
utställningen, detta möte blir söndagen 
den 26/6 kl: 20.30. Nästa gemensamma 
TK möte med Östra är söndagen den 
19/6 kl: 20.30.  

Siv Pettersson skall ringa och ordna det 
sista med sponsorerna. 

 

§ 8 Andra aktiviteter Pia Juhlin kommer med förslaget att 
försöka anordna ett slags lapphunds 
vasa. Detta skall genomföras 
sommartid och går ut på att deltagarna 
går med sin hund till exempel från 
Hökberg och ner till Mora. Sen kan det 
även finnas en klass för juniorer, valpar 
och seniorer som skall vara från Oxberg 
och ner till Mora. Detta skall anordnas 
som en tävling där man kan ställa upp 
och tävla både på tid och lite på roligt. 
Styrelsen skall fundera vidare på detta 
och ta upp det på ett senare möte. 

 Kari Trogen har en förfrågan om det 
finns något intresse att anordna MH 
tillsammans med Malung Sälens 
brukshundklubb. Styrelsen beslutar att 
vi skall kolla över hur det ser ut med 
figuranter inom Mellansvenska 
distriktet och skall höra vidare med 
Annelie Lindh som är just figurant och 
har koll på hur det ser ut inom  
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distriktet. Styrelsen skall ta upp frågan 
senare.  

 Mikael Köpman undrar om vi skall 
anordna något julbord för 
Mellansvenska distriktets medlemmar i 
år. Styrelsen skall fundera över vart det 
skall vara i så fall för att det skall bli så 
bra som möjligt. Sist hade vi en 
föreläsning i samband med julbordet 
och det var något som uppskattades 
mycket så det blir nog något sådant i år 
också. 

 

§ 9 Övriga frågor  Styrelsen diskuterade hur vi skall ställa 
oss till frågan om ersättning till 
delegater till Riksstämman samt 
ersättning överlag till utställningar och 
dylikt. Vi tittar över hur andra distrikt 
gör i denna fråga och tar ställning 
senare.   

 

§ 10 Nästa möte  Nästa styrelsemöte är beslutat sedan 
tidigare och blir söndagen den 14/8 kl: 
20.30 

 

§ 11 Mötets avslutande Ordförande Mikael Köpman tackade 
alla närvarande och förklarade mötet 
avslutat. 
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Vid protokollet    

Kari Trogen    Mikael Köpman  

Sekreterare    Mötesordförande 

………………………………………….  ………………………………………… 

 

Lars Svedgård   Andrine Storön 

Justerare    Justerare 

………………………………………….  ………………………………………… 
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