
Styrelsemöte SLK ÖN 2011-01-27  Protokoll nr: 8 
 
 
 
Närvarande: Susanne, Linda, Jeanette, Sara, Ulrika, Lotta. 
 
Frånvarande: Marianne. 
 
 
§1. Mötet öppnas. 
 
§2. Val av mötesordförande. 

Susanne valdes till mötesordförande. 
 
 
§3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 

Jeanette valdes till sekreterare och Linda till justerare. 
 
 
§4. Godkännande av dagordningen. 

 
Dagordningen godkändes. 

 
§5. Godkännande av kallelsen. 
 Kallelsen godkändes. 
 
§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll. 
 Punkterna från föregående protokoll återkommer idag så det tas upp där. 
 
 
§7. Ekonomi. 
 Inga förändringar i ekonomin. 
 
 
§8. Årsmötet. 

Årets Hundar: vi måste efterlysa resultat från distriktens 
lydnads/bruks/agility-ekipage, sätts ut på hemsidan och forumet. 
Susanne lägger ut förfrågan och räknar ut resultaten. 
Utställningsresultaten: bestämma på nästa möte vem som ska räkna ut 
det. 
Vi ska göra en flik som heter ”Aktuellt” på hemsidan. 

§9. Inoffen. 
Sara jagar domare, flera har tackat nej pga kommande valpar. Ytterligare 
två är kontaktade men har inte svarat än. 
Ringsekreterare: inget klart än. 
Sponsring: Royal Canin har dragit in sponsringen till SLK. Ulrika mailar 
runt till olika foderleverantörer för att få priser till inoffen. 
Annons: sätts in i Norran fredag 18/2, Jeanette ordnar det.  
Lotteri: finns lite priser hos Anita, alla raggar fler priser. 
Vi grillar hamburgare och säljer fika på inoffen. 



 
§10. Utställningar 2011. 

Piteå 22/5: domare blir Teuvo Kangas, Inger Laitamaa är ringsekreterare 
och Eeva-Liisa Bergström kan tolka åt domaren. Det behövs en utropare.  
Platsen blir i Munksund. 
Denna utställning är vår VP bland SKK-utställningarna. 
Vännäs 11/6: domare blir Kurt Nilsson, ev hans fru som ringsekreterare, 
Sara mailar henne och kollar hur det blir. En utropare behövs. 
Platsen blir i Tväråbäck, ca 1 mil utanför Vännäs, kostar 325 kronor för 
lokaler i en skola samt en hockeyrink för utställningen.  
Denna utställning är vår VP bland SLK-utställningarna. 
 

§11. Övriga frågor. 
Linda vill avgå ur styrelsen, hon får kontakta Anita så dom kan leta en 
ersättare. 
 

§12. Nästa möte. 
Onsdag 9/3 klockan 19.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Jeanette Jonsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Susanne Ericson, mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Linda Olofsson, justerare 
 
 


