
SLK / ÖN Protokoll NR 8 2009-11-25 

 

Närvarande: Lotta, Susanne, Evelina, Marianne, Ulrica, Jeanette. 
 

Frånvarande: Görel 
 
 
§1. Mötet öppnas. 
 
 
§2. Val av mötesordförande. 
 Lotta 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. 
 Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 
§7. Aktiviteter. 

Det var ganska bra uppslutning i början av hösten i Skellefteå med 
omnejd, inga aktiviteter på andra platser än.  
Förslag på vinteraktiviteter: skogspromenader med grillning.  
Från januari planeras en helg per månad för aktiviteter, anmälan kommer 
att krävas för att kunna planera aktiviteten. 
En helgträff planeras under våren för alla medlemmar, bestäms närmare 
nästa möte. 

 
§8. Ekonomi. 
 Inget nytt har hänt sedan senaste mötet. 
 
§9. Almanackan. 
 Det är klart för tryckning, saknas info om lapsk vallhund – Lotta ordnar. 
 Övre Norras mailadress ska sättas in. Cirka 36 kalendrar bokade. 
 Marianne kollar upp om föreningsporto för att skicka ut kalendrarna. 
 Evelina mailar ut en påminnelse till ÖN:s uppfödare. 
 
§10. Riksstämman 2010. 

Lydnadsdomare, Bert-Åke Sejnell, är bokad liksom agilityhindren. 
Agilitydomare är inte klart, Susanne kollar upp det. Catering kollas och 
bokas av Jeanette så priset kan sättas in i annonsen. 
Tillstånd för alkoholservering ska skickas in minst två veckor före. 
Rasmöten ordnas av AK. 
Utställningen blir på campingen. Domaravtalet med Ambjörn måste letas 
fram och kollas. 
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§11. Övriga frågor. 

Efterlysa medlemmarna: i nästa distriktsspalt ska vi efterlysa medlemmar 
som vill vara med på kommande aktiviteter och mailadresser till de som 
vill ha nyhetsutskick från ÖN. 
Utställning 2011: domare måste bokas, Lotta mailar VBKK för domarlista 
så vi kan dela kostnaden för domaren. 
Aktivitetsträff: lördag 30/1 – 10, info sätts ut på hemsidan. 

 
§12. Nästa möte. 
 Onsdag 13 januari 2010, klockan 19.30 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 

Jeanette Jonsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 

Liselott Brännström, ordförande 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Susanne Ericson, justerare 
 

 


