
Protokoll fört vid Svenska Lapphundklubben Mellansvenska distriktets styrelsemöte  

Den 2/9 2012 

Närvarande; 

1. 

Lars Svedgård, Mikael Köpman, Siv Pettersson, Malin Jonsson Bixo, Pia Juhlin, Andrine 
Linnholt. 

Mötets öppnande; 
2. 

Ordförande förklarade mötet  öppnat. 
Dagordningens godkännande:

3. 
 Mötet godkände dagordningen 

Val av justeringsmän;
4. 

 Lars Svedgård och Andrine Linnholt 
Inkomna skrivelser;

5. 

 Mikael läste upp inkomna skrivelser som kommit in från SLK 
vidarebefordrat från SKK bland annat olika kursverksamheter. Lydnadsprov, som 
kanske är aktuellt vid riksstämman 2014”Lapphunds SM”. SLK söker en person till 
valberedning CS. SKK informerar att en person fått tillträdes förbud till SKK 
tillställningar. Om vi har någon nominering till Hamilton planketten senast den 9 
november. Rapport system för bestyrelser.  
Föregående utställning resultat; Utställningen

6. 

 gick med förlust, hur mycket vid 
mötets datum är inte riktigt fast ställt, då de fortfarande är vissa räkningar som t.ex. 
hyran från Mora Parken som inte har kommit ännu och inte är betald. Kan röra sig 
om ända upp till -8000: -. Mer exakta siffror vid nästa möte. De finns 15 726 :- på 
kontot, och grillen gick väldigt bra, +4900 :- .21000: - i intäkter på själva 
anmälningarna men  - 24264: -  . + 1030 på tröjor med mera. Men själva 
utställningen -3000 :- samt då hyra Mora Parken samt stamboksavgiften till SKK. Som 
då tillsammans kanske rör sig om -5000: - (ungefär – 8000: - )  Hade de bara varit 
några till hundar anmälda. Berodde detta på att den ena domaren dömt mycket i 
Sverige under sommaren. Var de klokt att satsa på två finska domare (med tanke på 
resekostnader) eller beror detta på för dålig kommunikation mellan distrikteten, 
jobba för att få olika domare. Då de för våran del blev så att domar kostnaderna blev 
för höga så de ”åt upp” hela anmälnings avgifterna. 
Utställning 2013;

7. 

 10 mars Tina Permo och Hans-Åke Sperne , båda svenska domare. 
Blir på Tomteland i år igen. 
Planering för utställning 2015;

8. 

 Förslag på 2 dagars utställning – vinter. Kör hallen i 
Rättvik – travbanan. Eller Orsa Grönklitt där vi kan propagera för Skidor – hundar – 
andra djur, kanske lyckas få någon bra deal på inträde. Mötet lät som att Orsa drog 
längsta strået. Efter Vasaloppet ungefär i samma tid som vi haft vinterutställningen 
förr. 
Datum för nästa möte;

9. 
 28 oktober kl: 20.00 

Övriga frågor;

10. 

 Mikael kollar upp möjligheterna att få sälja korv med bröd med ev. 
varm blåbärsoppa eller pucko till, under utställningen på tomteland.  
Mötets avslut;
 

 Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 
 
Malin Jonsson Bixo/Sekreterare 
 
 



 
Mikael Köpman/Ordförande 
 
 
 
 
 
Andrine Storön/Justerare 
 
 
 
 
 
Lars Svedgård/Justerare 
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