
Dagordning 

Styrelsemöte SLK/ ÖN 2013-02-26 Kl.19.30 

 

§1. Mötet öppnas 
Närvarande: Lotta, Katarina, Ida, Johanna, Marianne och Sara 

 

§2. Val av mötesordförande 
Lotta 

  

§3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet 
Sekreterare: Katarina. Justerare: Ida    

 

§4. Godkännande av dagordningen 
Ja  

 

§5. Godkännande av kallelsen 
Ja  

 

§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll 
Ok 

 

§7. Ekonomi 
Ekonomin är fortfarande god, dock har vi kvarliggande sedan sommaren 2011, Piteå-
Vännäs, Vännesutställningen: pengarna Marianne gav till Lotta blev inte räknade, så 
vi har ca 4000 mindre i kassan än vad som framgått av räkenskaperna tidigare. Vid 
samtal med revisorn tas detta nu upp på mötet, godkänns det att vi skriver ned 
kassan med denna summa: Ja 

 

§8. Årsmöte (23 mars) 
Är handlingarna klara? Kvar att göra: verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, 
revisionsberättelse och dagordning för årsmötet. Verksamhetsberättelse är ännu inte 
klar, allt bör vara klart denna vecka och Marianne skriver ut dem samt kollar om vi 
kan hitta en dagordning från förra året att arbeta med. Handlingarna för Årets hundar; 
Johanna – agilityn, lydnad & bruks - Lotta, utställningar – Sara. Fika; till utställningen 
kan Marie baka någon långpanna, över från utställningen tas till årsmötet. Sara kollar 
med Inger on Houii-Soutas skall med till årsmötet och Lotta kollar om det fanns med i 
årsmöteshandlingarna. Valberedningen verkar inte vara klar, Lotta kan höra med 
Anneli hur det går för dem. 

 



§9. Motioner till årsmötet 
Fått in en motion; angående avelskommittén svensk lapphund. 

  

§10. Inoff 
Vad är gjort; domare, sekreterare, plats, vem som skall skotta, annons i Rytterling, 
”Officiella hundutställningar” och på Facebook, Lotta är kontaktperson, finns priser 
från Step In samt lite foder, Sara tar med, Johanna sitter i bestyrelsen via telefon, Ida 
är i bestyrelsen på plats. Kvar att göra; Johanna och Ida gör Pm:et, Rosetterna, mer 
annonser tex. I lokaltidningar och andra rasklubbars tidningar samt Norran, Mat, 
fördelar ansvarsområden närmare, vid checkmötet, sponsorer och priser, sätta upp 
affischer. 

Antal anm; 8 

 

§11. Utställningar 2013 
Kontraktet från Elisabeth är inkommet, mail skickats om hon skall köra själv eller 
flyga, så vi får veta om vi skall boka flyg, vi har ännu ingen sekreterare, Lotta skall se 
efter om Lillemor kan, skall även se om ringsekreteraren vill ta sig an en aspirant. 
Sara och Ingen skall sätta sig ner och gå igenom vilka som är kontaktade, då det 
tenderar att krocka. Platserna för båda utställningarna är färdiga - Munksund. 

 

§12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 

§13. Nästa möte 
Torsdag den 7e Mars, 1930 (checkmöte) 

  

§14. Mötet avslutas 
 
 
Ordförande Lotta Brännström 
 
________________________ 
 
Sekreterare Katarina Bergström 
 
________________________ 
 
Justerare Ida Gustavsson 
 
________________________ 

 


