
Styrelsemöte SLK/ÖN 25/4  kl. 19.30 

Närvarande: Sara, Ida, Johanna, Lotta, Katarina 

1. Mötet öppnas 

 

2. Val av mötesordförande: Lotta 

 

3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet 

Sekreterare: Sara 

Justerare: Katarina 

 

4. Godkännande av dagordning: Ja 

 

5. Godkännande av kallelse: Ja 

 

6. Godkännande och genomgång av föregående protokoll: OK 

 

7. Ekonomi 

På utställningen i Piteå gick vi i vinst med drygt 4000 kr  

Mer detaljerad ekonomiredovisning på nästa möte 

 

8. Utställningar 2012 

Utvärdering Piteå: 

Vi måste sätta upp fika/mat-tältet på en gång på morgonen och starta allt där, så 

de är klart på en gång. 

Delade kassor funkade kanon bra!  

Vi ska köpa in en stor pumptermos till klubben att ha i köket. 

I övrigt gick allt hyfsat bra. 

 

Luleå: 

Sara kollar om vi ska göra tavlor till denna utställning också. 

Mat: Kolla med Marianne vars vi brukar köpa in all mat (suovas) och ta upp det på 

nästa möte. 

Lotta fixar rosetter och pokaler. 

Vi ska köpa in pokaler till alla placerade i bästa tik och bästa hane i alla raser och 

höra med uppfödare om dom är intresserade av att sponsra. Kommer kosta 200 

kr/ras. 

Lotta hör med Anita hur mycket lottpriser det finns kvar och ber henne skicka en 

lista till hotmailen. 

Lotta pratar med Lillemor om att vara sekreterare 

Sara letar vidare efter en eller två sekreterare. 



9. Aktiviteter 

Vi kör en liten grillkväll med diverse aktiviteter kvällen innan Hui Suottas 

utställningen. 

 

Vi pratade om att ha ”stadspromenader” i sommar, där vi samlar ihop ett gäng och 

går på stan med våra hundar (Luleå, Skellefteå) 

 

Vi försöker köra en ”måttsundsträff” den 8-9 september, fast denna gång på Piteå 

BK. Sara kollar om det är ledigt och hur mycket det skulle kosta. 

Lotta och Ida försöker hitta en föreläsare. 

 

Nån gång skulle vi kanske kunna ha en föreläsare som kan se på en utställning och 

efteråt komma med tips och kommentarer till ägarna… 

 

10. Övriga frågor 

Sara frågade om hon fick boka Karl-Erik Johansson till någon av nästa års 

utställningar. Fick godkänt på de förslaget 

 

Vi måste ha ett möte med delegaterna till RS 

 

11. Nästa möte: 3/5 kl 19.30 

 

12. Mötet avslutas 

 

 

Ordförande   Sekreterare 

_______________________  _______________________ 

Justerare 

_______________________ 

 

 


