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Datum och Tid: Söndagen den 21/8 – 2011 Kl: 20.30 

Plats: Telefonmöte, Rixmötet 

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

Frånvarande: Siv Pettersson 

 

 

§ 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 Föregående protokoll 

Styrelsen meddelar att det inte fanns några oklarheter med föregående protokoll. 

§ 6 Post och rapport från Örebroutställningen 

Mikael Köpman meddelar att det inkommit mail från Elisabeth Gutenberg som 
tackade för en trevlig utställning i Ånnaboda. Hon ville även att vi skulle lägga 
ut våra styrelseprotokoll på SLK:s hemsida samt uppdatera med vilka hundar 
som var de vinstrikaste i distriktet förra året. Vi skall ta upp ansvarsfördelningen 
på hemsidan under nästa punkt. 

Vidare så har det inkommit mail angående ansökningar för lydnadstävlingar år 
2012. Ansökan skall vara inne senast 11/8 och då det redan har passerat så skall 
vi fundera över om vi skall ha någon lydnadstävling år 2013. Kari Trogen skall 
kolla upp lite om vad som krävs för att anordna en tävling. Domare, TL, TS osv. 
Vi återkommer i frågan vid senare tillfälle. 
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Mikael meddelar även att det inkommit mail angående att Marion Hagström, en 
flitigt anlitad ringsekreterare, hastigt avlidit. Vi ombads i mailet att sprida 
informationen vidare då hennes anhöriga inte visste vilka åtaganden Marion 
hade den närmsta tiden. 

Rapport från Örebro utställningen visar att vi har sålt egna t-shirts, dekaler, 
rosetter o dyl för ca 4000 kronor. Vi har ännu inte fått någon rapport från 
kassören i Östra distriktet angående hur det gått ekonomiskt med resten under 
utställningen, men den väntas komma senare. Styrelsen diskuterar lite över hur 
vi ansåg att det hade fungerat under utställningen. Ansvarsfördelningen och 
sådant. Vi hade fått beröm över hur väl organiserade vi verkade vara i 
Mellansvenska distriktet! I stort så verkar det ha flytit på bra under 
utställningshelgen. 

§ 6 Ansvarsområden 

Styrelsen beslutar att fördela ansvaret på hemsidan enligt följande: 

Protokollpublicering: Kari Trogen 

Distriktsspalt: Mikael Köpman 

Rapporter och resultat från utställningar: Pia Juhlin 

I övrigt hjälps vi åt och ser till att det är en uppdaterad och snygg hemsida! 

§ 7 Ansökan om utställning 2014 samt diskussion angående Riksstämman 

Ansökan för utställningar 2014 skall vara inne senast 15/12. Styrelsen beslutade 
att vi skall försöka genomföra Tomtelandsutställningen i mars även år 2014. 
Sedan skall vi ha utställning någon av dagarna den 6, 7, 8/6 i samband med 
riksstämman. Styrelsen anser att pingst helgen verkar vara bäst helg för detta 
evenemang, men vi skall diskutera vidare på nästa styrelsemöte då datumen har 
kollats upp lite mera och matchats med eventuella andra evenemang. Vidare så 
diskuterades det vilken av dagarna som passar bäst till vad. Det skall ju vara 
både lapphunds SM, utställning och RS, detta skall vi också ta upp på nästa 
styrelsemöte. 

Annelie Lindh står för bokning av domare. 

Styrelsen anser att bästa stället att ha RS på är Mora camping. Det är en bra plats 
som fungerat bra tidigare.  
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§ 8 Höstaktiviteter 

Mikael Köpman återupptar frågan om hur vi ställer oss till ett julbord för 
distriktets medlemmar. Styrelsen tycker att det verkar bäst om det skulle kunna 
gå att ordna med något slags julbords knytkalas kanske på en brukshundklubb 
eller så. Förslagsvis på Borlänge BK. Lars Svedgård skall ringa till dem och 
fråga om det finns någon möjlighet att boka klubbstugan till detta. Vi skall även 
försöka få till någon sorts aktivitet och eventuellt en föreläsning om något 
intressant. Kari Trogen skall fråga några som utbildar sig till hundakupunktörer 
om det finns något intresse att komma och föreläsa om det de gör. 

Pia Juhlin informerar lite angående hund vasan som styrelsen tog upp på tidigare 
möte och hon har delegerat ut förfrågan. Helst skulle detta evenemang gå av 
stapeln i början på juni eller slutet på maj. Det är ju viktigt att spåret är relativt 
torrt och så. Vi tar upp detta vidare vid senare tillfälle.    

§ 9 Övriga frågor 

Kari Trogen informerar och vidarebefodrar ett mail som hon har fått från Sandra 
Strand angående den akupunktörs utbildning som hon håller i. de behöver lite 
olika hundar att öva på och ville i mailet att Kari skulle sprida informationen 
vidare.  

§ 10 Nästa möte 

Datum för nästa möte är satt till den 9/10 – 2011. 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande Mikael Köpman tackar alla deltagande och förklarar mötet avslutat. 
Mötet avslutas kl: 22:15.. 
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Vid protokollet dag som ovan    

Kari Trogen    Mikael Köpman  

Sekreterare    Mötesordförande 

………………………………………….  ………………………………………… 

 

 

Lars Svedgård   Andrine Storön 

Justerare    Justerare 

………………………………………….  ………………………………………… 
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