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Närvarande: Hela styrelsen. 
 
 
§1. Mötet öppnas. 
 
§2. Val av mötesordförande. 
 Liselott valdes till mötesordförande. 
 
§3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
 Jeanette valdes till sekreterare och Susanne till justerare. 
 
§4. Godkännande av dagordningen. 
 Dagordningen godkändes. 
 
§5. Godkännande av kallelsen. 
 Kallelsen godkändes. 
 
§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll. 
 Inget att ta upp från föregående protokoll. 
 
§7. Ekonomi. 

Ekonomin är god, ingen större förändring. Inköp av skrivarpapper och 
färgpatroner  kommer att göras. 

 
§8. Extra Riksstämma. 

Liselott, Görel, Sara, Susanne och Linda-Marie är våra delegater.  
Motion1: Ny extern medlemshantering samt höjning av medlemsavgiften 
för att bekosta det. 
ÖN anser att det inte ska gå ut över medlemmarna då ingen tidning 
kommer ut i tid och SLK har god ekonomi, höjningen kan komma senare. 
Susanne mailar in ett ”mot-förslag”. 
Motion 2: förtydligande kring däckets höjd vid agilityn på Lapphunds-SM. 
Ön instämmer i motionen. 

 
§9. Inoffen och årsmötet. 
 Årsmötet hålls den 24/3 – 12 i Kusmark i samband med inoffen. 

Inger är ringsekreterare, Liselott letar vidare efter en domare. Vi 
preliminärbokar en till domare om det skulle bli många anmälda.  
Vi sätter in en liten annons i januari och en större annons senare. Vi 
bestämmer mer om det närmare. 

 
§10. Utställningar 2012. 

Piteå 15/4 blir VP (SLK), Sara bokar hundhuset på Grans och letar 
domare. 

 Luleå 15/7 blir Hui Suottas, plats bestäms längre fram. 
 Överkalix 5/8 blir VP (SKK). Lotta mailar in våra VP-utställningar till CS. 
 



Styrelsemöte SLK ÖN 2011-11-22  Protokoll nr: 6 
 
 
 
§11. Utställningar 2014. 
 Datum och ort för dessa utställningar blir 4/7 i Piteå och 23/8 i Överkalix. 
 Liselott mailar in detta till CS. 
 
§12. Övriga frågor. 

Utbildning i SBKs tävlingsprogram: någon från styrelsen bör gå 
utbildningen i Umeå för att lära sig dataprogrammet för att hantera 
anmälningar. 
Årets Hund: vi måste efterlysa resultat för att kunna räkna ut Årets 
Hundar, sätta ut det på hemsidan. 

 
§13. Nästa möte. 
Tisdag 10/1 – 12 klockan 19.30. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Liselott Brännström, ordförande 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Jeanette Jonsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Susanne Ericson, justerare 
 


