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. 
Protokoll SLK:ön 16/7-09 
 
Närvarande: Liselott, Marianne, Jeanette, Görel, Evelina 
  
Frånvarande: Ulrica, Susanne 
  
§1. Mötet öppnas. 
  
 §2. Val av mötesordförande. 
Liselott valdes till mötesordförande. 
  
§3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
Till sekreterare valdes Evelina och justerare blev Jeanette.  
  
§4. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 
  
§5. Godkännande av kallelsen. 
Kallelsen godkändes. 
  
§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna. 
  
  
§7. Aktiviteter 
Det är preliminärt bokat en aktivitetsdag i Kåge den 16 augusti kl. 13:00 för våra 
medlemmar. Marianne ska reka ut en bra plats. Lotta fixar aktiviteterna Grillning, ev. 
spårning lydnad m.m.  Mer info om denna aktivitetsdag kommer läggas ut på 
hemsidan. 
  
 §8. Vännäs-Piteå Utställningen (utvärdering) 
Vännäs-utställningen gick lite si och så, vi kunde ha varit ett par personer fler som 
ställde i ordning inför utställningen, men för övrigt gick det bra. 
  
Piteå-utställningen gick desto bättre, vi fick mycket hjälp från våra medlemmar och då 
inte bara våra egna utan från andra distrikt också. På lördagkväll innan utställningen 
anordnade vi en grillkväll med prova på agility och lydnad som var mycket uppskattat. 
Det var en supertrevlig stämning.   
  
§9. Ekonomi 
Vi har gått igenom ekonomin det vi kunde då Marianne (Kassören) väntar på en 
internet-dosa till klubbens konto. Mer info kommer. 
  
§10. Riksstämman 2010. 
Vi kommer att reka av området kring campingen ifall det finns möglighet att ha 
utställningsområdet där. Marianne tar på sig uppgiften att kolla upp skolans lokaler, 
aulan m.m.  Maten planerar vi att ha någon form av buffé, vi håller det öppet ett tag. 
Lotta har kontakt med en cateringfirma.  
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Vi har beslutat att vi kommer att boka en till domare utöver Ambjörn Lindqvist för 
utställningen, Lotta fixar det. 
Görel bokar 3 st ringsekreterare. Marianne frågar Lillemor Hägglund 
  
  
§11. Vandringspokal, Finsk Lapphund (Hui Suottas) 
Den pokal som vandrar för svensk lapphund är skänkt av privata medlemmar, vi i 
styrelsen betalade inte för den svenska lapphunds-pokalen då. Det finns beslut på att 
motionen avslogs om att köpa in en ny pokal 14/4-07.  
Vi i klubben har inte ekonomi att köpa in någon ny pokal till Finsk Lapphund då det 
nalkas Riksstämma, så vi lämnar över ärendet till tävlingskommittén. Frågan är om 
vandringspokalerna ska tas upp på nästa årsmöte, för att tydliggöra vad som gäller. 
  
§12. Övriga frågor. 
Vi i styrelsen beslutar att vi inte går vidare med skulderna hos en medlem, men det 
kommer att stå kvar en fordran på skulden.  
  
Distriktspalten Fixar Jeanette och Lotta ihop, Vi ska försöka få in medlemmarnas 
mail-adresser så att vi kan skicka ut nyhetsbrev ett par gånger år.  
Görel efterlyser fler bilder till kommande almanackan på forumet på SLK:s hemsida. 
  
Vi planerar en Inofficiell utställning tillsammans med årsmötet i mars-10  
  
§13. Nästa möte 
Torsdag 3/9-09 kl:19.30 
  
  
§14. Mötets avslutas. 
  
  
  
______________________________________ 
Evelina Nilsson, sekreterare 
  
  
  
  
  
______________________________________ 
Liselott Brännström, ordförande 
  
  
  
  
  
______________________________________ 
Jeanette Wikström, justerare 
  
 


