
Styrelsemöte SLK ÖN 2011-04-14  Protokoll nr: 1 
 
 
Närvarande: Liselott, Jeanette, Ulrika, Anneli, Sara, Susanne. 
 
Frånvarande: Marianne. 
 
 
§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 Jeanette och justerare Anneli. 
 
§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. Utställning i Piteå 22/5. 

Domaren klar, han hör av sig närmare utställningen om han ska ha 
boende. 
Ringsekreterare klar, Inger kontaktar henne och kollar om boende är 
ordnat, vi delar kostnaden med SKK. 
Priser: det behövs mer, Anneli kollar med Royal Canin samt sponsrar 
med något själv också. Poängterar att reklam i katalogen och feedback 
till sponsorer är viktigt. 
Nya reglerna: en länk till dom nya utställningsreglerna bör sättas in på 
hemsidan, Liselott ber Lars om det samt påpekar olika problem med 
SLK:s hemsida, tex hälsoenkäten samt hundar som inte finns. 
Personal i Piteå: Liselott, Anneli, Jeanette, ev Sara, Görel (?). 
Kakor: Sara och Jeanette bakar, ev någon fler. 
Försäljning: suovas, dricka, fika och kaffe. 
Pokaler: finns hos Görel, behöver nya plaketter, Görel beställer dom. 
CK-renar: blir dyrt, vi beställer rosetter istället och har renar till nästa RS-
utställning. 
PM: skrivs och skickas ut av Sara. 
Boende: Sara kollar om boende till domaren i närheten av Munksund. 
Katalog: Anneli gör den med hjälp av Görel och trycker upp den själv. 
Resultatlistor: skrivs av Sara. 
Hui Suottas-pokalerna: Sara kontaktar den som har Finska pokalen och 
Liselott den som har Lapska. 
Rosetter: vi beställer rosetter till Piteå och Vännäs samtidigt. 
Mindre/billigare BIS-rosetter till Vännäs, dyrare/större till Piteå. 



 
§8. Utställning i Vännäs. 
 Platsen är bokad, kostar 325 kr/dag. 

Ringsekreterare: Sara kontaktar domaren och frågar om hans fru kan 
skriva eller inte. Behövs en till, Sara letar i Umeå-trakten. 
Mer om denna utställning på nästa möte. 

 
§9. Aktiviteter. 
 Önskemål om en spår-helg finns. Fundera till nästa möte om plats. 
 Lydnadsträning inför höstens tävling. 
 
§10. Ekonomi. 
 Kassören frånvarande. 
 
§11. Nästa möte. 
 Torsdag 5/5 klockan 19.30. 
 
§12. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Jeanette Jonsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Anneli Wallmark, justerare 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Liselott Brännström, ordförande 


