
Dagordning 
Styrelsemöte SLK/ ÖN 2014-06-10 Kl.20.00 
Närvarande: Sara, Johanna, Lisa, Ida, Kerstin, Lotta, Agneta 
 
§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  
Ja 
 
§5. Godkännande av kallelsen 
Ja 
§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll 
Genomgått och godkänt 
 
§7. Ekonomi 
Disponibelt belopp på kontot: 70 321,49 kr 
Johanna har varit på Nordea och fått reda på varför vi ser CS ekonomi är för att vi har samma 
org. nr som CS, vilket vi inte ska ha. Så de är på G att ändra så vi får ett eget.  
Vi bestämmer att vi ska byta bank från Nordea till Swedbank! Dom har mindre avgifter för 
diverse tjänster.  
Johanna ska kolla upp vad som är bäst för oss; Swish eller kortläsare. 
Lotta och Agneta har pratat om att det skulle vara bra med en ”vice-kassör” ifall det skulle 
hända något med Lotta som gör att hon inte kan vara kassör under en period.  
Vi måste i så fall skriva på ett papper där alla i styrelsen går med på att någon tar över 
kassörsposten i händelse av ex sjukdom eller d.y.  
 
§8. Riksstämman 2014 
Vi fick beröm för att vi kommit igång med BPH  
Alla motioner avslogs (3st).   
 
§9. Utställningar 2014 
Piteå 4/7 
66 st anmälda, varav 21 utländska 
Johanna har mejlat till Brit, men inte fått något svar, så vi håller tummarna att dom hinner 
skicka ut foder till utställningen.  
Vi bestämmer att vi ska köpa in lite priser till utställningen. Och som vanligt raggar vi 
sponsorer.  
Ida ska höra om sponsring på Björkis i Skellefteå 
Sara ska höra om sponsring på Djurmagazinet i Piteå 
Sara beställer mat från Vischan. Suovas, bröd och dressing. 



Sara säger åt Anita och Marita att ta med sig Hui Suottas pokalerna.  
Lotta säger åt Helen att ta med sig Hui Suottas pokalen.  
 
Överkalix 
SARA FIXA PLATSEN OCH SEKRETERARE!!!!! 
 
 
§10. Måttsundsträffen 
Kerstin har pratat med Camilla och Lena och dom ville att vi skulle boka in dom så fort som 
möjligt. Expempel på aktiviteter är budföring och personsök. Instruktörerna tar 
500kr/timme. 
Vi pratar även om att ta upp Pernilla Magnusson som kan ha lite kurs i Rally. 
Vi ska försöka få lite mer ”flyt” på aktiviteterna än förra året, dela upp mer i grupp och 
”aktivera” båda grupperna samtidigt så ingen blir stående.  
Förslag på datum: 6-7/9 
           20-21/9 
 
§12. Övriga frågor 
Inget 
 
§13. Nästa möte 
Ons 18/6 kl 20.00 (checkmöte)  
 
§14. Mötet avslutas 
 


