
Styrelsemöte SLK/ ÖN 2013-06-26 Kl.20.00 
Närvarande: Sara, Ida, Lisa, Johanna 

 

§1. Mötet öppnas 

 

§2. Val av mötesordförande 
 Johanna 

  

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

 

§4. Godkännande av dagordningen 
 Godkänt  

 

§5. Godkännande av kallelsen 
 Godkänt 

 

§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll 
 Genomgått och godkänt 

 

§7. Ekonomi 
 Klubbens ekonomi är fortfarande god 

 

§8. Utställning Hui Suottas 
 Domaren har bokat flyg själv. Hon kommer flyga från Helsingfors till  
 Kemi, sen ta bil från Kemi till Piteå. Sara har kontaktat henne och hört 
 om hon behöver boende men ej fått svar ännu. 
 Vi kommer köpa in lite priser från Djurmagazinet i Piteå som sist. 
 Sara beställer suovas, bröd och dressing från Vischan. 
 Sara köper drickor på ÖB. 
 Ida gör köksinventering och mejlar till hotmailen. 
 Johanna gör och skickar PM 
 Sara gör katalog och resultatlistor. 
 Sponsorer (än så länge): Djurmagazinet Piteå, Sidmarkens Kennel, 
 Kläppylets Kennel, Farros Kennel, Kennel Breaking the Rules,  
 Studio 53 i Boden. 
 Lisa och Ida bakar. 
 Sara mejlar Anita och hör om hon kan köpa in domar och sekreterargåva 
 Ida fixar gasol om det behövs. 

  



§9. Utställningar 2014-2015 
 2014 
 4/7 Piteå: Kvällsutställning. Ingen domare ännu 
 23/8 Överkalix: Domare Arvid Göransson 
 
 2015 
 13/6 Vännäs: Ingen domare ännu 
 3/7 Piteå: Kvällsutställning. Ingen domare ännu 
 
 Sara och Johanna börjar leta domare i veckan! 

 

§10. Tidningen Lapphunden 
 Vi har fått ett mejl från CS, dom vill ha en distriktsansvarig för tidningen. 
 Johanna mejlar Catrin Renlund och hör om hon är intresserad. 

 

§11. Måttsundsträffen 
 Luleå BK + vandrarhemmet är bokat 7-8/9 
 Lena Ekman kommer och kör rallylydnadskurs. 
 Ingrid Eiman kommer och har foderföreläsning och eventuellt massage. 
 Johanna skriver annons och program. 
 Vi kommer ta 250kr/deltagare. 
 Sara och Johanna annonserar (slk.nu, facebook, katalogen) 

 

§12. Övriga frågor 
 Ida jobbar på med tröjorna. Hon mejlar Johan och om han har  
 jubileumsloggan i hög upplösning eller om han vet nån som har de. 
 Bilder på SLH och LVH mejlas till hotmailen. 
 
 På grund av bristande intresse och närvaro vid såväl möten som  
 aktiviteter har vi på dagens styrelsemöte beslutat att avsätta  
 Katarina Bergström som vise ordförande. Hon är nu satt som suppleant 
 och Lisa Svanberg är satt som vise ordförande i hennes ställe. 
 Katarina är meddelad och hon samtycker. 

 

§13. Nästa möte 1/7 kl 20.00 (checkmöte) 

§14. Mötet avslutas 

 

__________________________  ________________________ 
Ordförande Johanna Levin  Sekreterare Sara Laitamaa 
 
 
__________________________ 
Justerare Lisa Svanberg 

 


