
Styrelsemöte SLK ÖN 2011-03-09  Protokoll nr: 9 
 
Närvarande: Liselott, Jeanette, Linda, Susanne samt från tävlingskommittén: Görel 
och Anita. 
 
Frånvarande: Marianne, Sara och Ulrika. 
 
 
§1. Mötet öppnas. 
 
§2. Val av mötesordförande. 
 Liselott valdes till mötesordförande. 
 
§3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
 Sekreterare blev Jeanette, justerare Susanne. 
 
§4. Godkännande av dagordningen. 
 Dagordningen godkändes. 
 
§5. Godkännande av kallelsen. 
 Kallelsen godkändes. 
 
§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll. 
 Punkterna återkommer på dagens dagordning, tas upp eftersom. 
 
§7. Årsmötet. 

Vi påminner om årsmötet på forumet veckan innan så kanske några fler 
kommer.  
Årets Hundar: i år räknar vi alla utställningar som varit i distriktet och tar 
upp frågan på årsmötet om antalet som ska ingå i beräkningen. 
Susanne beställer samma slags priser som förra året. 
Vi bakar kakor att sälja i caféet och till årsmötet, Jeanette kollar med 
Lövångerbröd om sponsring.  
Inköpen planeras på nästa möte. 
Revisionsberättelse och verksamhetsberättelse snart färdiga. 

 
§8. Inoffen. 

Det är ca 70 hundar anmälda, Lotta jobbar med katalogen som ev skrivs 
ut hos Lotta som sist. 
Domaren klart, blir Gunnar Norlin. 
Ringsekreterare blir Lillemor Hägglund. 
Bestyrelse: Peder Eriksson, Lasse Svensson. 
Kommissarie: Marianne Bystedt. 
Rosetter: antalet planeras när katalogen är klar. Det billigaste alternativet 
beställs, Görel kollar priser och beställer. 
Grillning: Lasse och någon fler grillar hamburgare. 
Sponsring: vi får priser från Eukanuba, antalet hundar ska mailas till 
dom. 
Personal: Linda, Sara, Ulrika, Lotta, Jeanette, Anita, Lasse, ev Johanna, 
Inger, Marianne. 



Skyltar: Jeanette fixar det. 
Domartält: finns hos Lotta. 
PM:et: Jeanette skriver det och skickar ut det. 

 
§9. Utställningar 2011/2012. 

Domare klara för 2011 och domare klar till utställningen i juli 2012 i 
Luleå. Vi ska fråga på årsmötet om förslag på domare till utställningen i 
Piteå 2012. 

 
§10. Nästa möte. 
 Tisdag 15/3 klockan 19.30. 
 
 
§11. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Jeanette Jonsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Liselott Brännström, ordförande 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Susanne Ericson, justerare 
 
 


