
Styrelsemöte SLK/ÖN 2012-06-26. Kl 19.30 
Medverkande: Lotta, Sara, Katarina, Johanna, Marianne, Ida, Anita 

1. Mötet öppnat 
 

2. Val av ordförande: Lotta 
 

3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokoll 
Sekreterare: Sara 
Justerare: Johanna 
 

4. Godkännande av dagordning: Ja 
 

5. Godkännande av kallelse: Ja 
 

6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll: Skjuter till nästa möte 
 

7. Ekonomi 
Vi har ca 30.000 kr på kontot och ca 11.000 i kassan. 
 
Marianne föreslår att vi sätter in pengarna från kassan på ett ICA konto. Detta 
bifalles. 
 
Vår revisor ska göra en revidering i slutet av juli. 
 
Vi ska fixa så vi i ÖN inte ser SLK/CS konto! 
 

8. Utställningar 2012 
Luleå 
Platsen: Klart, blir i Måttsund på Luleå BK 
 
Lotta ska kontakta Luleå BK och höra om vi kan komma och vara där redan lördag 
kväll. 
 
Sara tar kontakt med domaren och hör när och hur hon kommer till Luleå. 
 
Sekreterare: En är klar, den andra vakant. 
 
Lotta beställer rosetter. 
 
 
Hui Suottas pokalerna: Sara kontaktar Maria, Johanna kontaktar Ulrica och Lotta 
kontaktar hon som vann den för dom lapska och påminner om att pokalerna ska tas 
med på utställningen. 
 
Johanna har tavlor (som ska delas ut till BIR och BIM) och presentkort från Royal 
Canin (39 st. 25 st på 75 kr och 14 st på 100 kr) 



 
Pokaler till Bästa Hane och Bästa tik finns hos Lotta. 
 
Anita ska på Jysk och kolla om några färgade korgar som vi kan ha som priser. 
 
Domar/sekreterargåva: Sara, Katarina och Johanna fixar det. 200 kr till domaren och 
100 kr/sekreterare.  
 
Sara sponsrar priser till barn med hund och håller även i bedömningen. 
 
Alla i styrelsen raggar så mycket priser som möjligt! 
 
Vi ska INTE köpa mjukbröd, det har Anita! 
 
Vaccinationskontroll: Sara och Katarina 
 
Tält och ring: Lotta, Johanna och Ida 
 
Kök: Lotta, Johanna, Ida och JONNA. ”Rullande personal” under dagen. 
 
Marianne köper in två stora pumptermosar.  
 
Marianne kollar upp priser på suovas 
 
Johanna pratar med Jonna och ber henne inventera köket och skicka en lista på vad vi 
har till hotmailen. 
 
Johanna är prisansvarig på utställningen. 
 
Johanna skickar ut PM 
 
Sara gör katalogen 
 
Sara och Katarina bakar. 
 
Vi träffas kl 07.30 på utställningsdagen. 
 
Vaccination: 08.30-10.00 
 
Bedömningen startar 10.00 
 

9. Lydnadstävling 
Ska hållas den 18 aug i Skellefteå. 
Tävlingssekreterare: Klart 
Tävlingsledare: Klart 
Domare: Vaknat. Marianne kollar det. 
Lotta fixar priser. 



Vi ska ha försäljning av kaffe, smörgås, fika. 
Mer detaljer kring tävlingen tas upp på nästa möte. 
 

10. Aktiviteter 
Vi ska ha lite blandade aktiviteter kvällen innan utställningen i Juli om vi får vara på 
bruks. Det ska skrivas in i PMet. 
 
Träff 8-9 september. 
Vi ska försöka få en föreläsare till träffen. Kolla Umeå hundskola. Marianne skickar en 
länk till deras hemsida på hotmailen. 
Sara kollar om vi kan vara på Piteå BK 
 

11. Övriga frågor: Inga 
 

12. Nästa möte: Torsdag 5/7, kl 19.30 
 

13. Mötet avslutat. 

 

 

____________________________  ___________________________ 
Ordförande Liselott Brännström  Sekreterare Sara Laitamaa 
 
 
____________________________ 
Justerare Katarina Bergström 
 


