
Styrelsemöte SLK/ ÖN 2014-09-23 Kl.19.30 

Närvarande: Johanna, Sara, Ida, Helen, Lisa, Kerstin 

 

§1. Mötet öppnas 

§2. Val av mötesordförande 

 Johanna valdes till mötesordförande 

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

 Sara valdes till sekreterare 

 Ida valdes till justerare 

§4. Godkännande av dagordningen 

 Mötet godkänner dagordningen 

§5. Godkännande av kallelsen 

 Mötet godkänner kallelsen 

§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll 

 Genomgång och godkännande ok 

§7. Ekonomi 

 Punkten skjuts till nästa möte då kassören ej kunde närvara 

§8. Utställning 

 Domare 2015: Vännäs klart, där kommer Tina Permo döma 

    Till Piteå utställningen har vi klart en domare, Rose-Marie Emery,  

    vi ska försöka få en till 

 Sara och Johanna ska leta domare imorgon 24/9 -14 

 RS 2016: SM- fredag. Möten-lördag. Utställning- söndag. 

 Vi ska mejla Fårön och be om offert på vad det skulle kosta att vara där.  

 Utställningar 2017: 2017-06-17 Vännäs (lördag) VP 

             2017-07-16 Piteå (söndag) Hui Suottas 

§9. Måttsundsträffen 

 Vi har fått mycket beröm för årets träff! Många glada och nöjda som tyckte att det 

 var den bästa träffen hittils. 



 

§10. Årsmöte 2015 

 Vi ska försöka ha årsmötet närmare en stad. 

 Vi bestämmer att det ska hållas 2015-03-15. 

 Vi kommer fram till att vi ska vara i Piteå med omnejd. Vi kollar runt efter  

 lämpliga platser.  

 Ida kontaktar Yvonne Fång, Hundvis hundskola, om att ev vara där och hör även 

 om hon skulle kunna ha någon föreläsning som passar alla i samband med mötet 

§11. Övriga frågor 

 Kläder: Vi väntar på exakta prisförslag på kläderna vi tänkt sälja till medlemmar  

 med ÖN-trycket vi tagit fram. I dagsläget vet vi att en T-shirt kommer kosta ca 230 

 kr. När allt är kart annonserar vi lite överallt och tar emot beställningar som vi  

 själva skickar till leverantören.  

 Vi ska försöka bli bättre på att dela upp arbetet på utställningar. Sara och Johanna 

 ska göra en lista med allt som görs före, efter och under en utställning för att  

 alla i styrelsen ska ”lära sig” hur mycket arbete som faktiskt krävs för att anordna 

 en utställning och för att underlätta för kommande utställningar.  

 Mejlen: Alla distrikt kommer få egna personliga mejladresser under SLK.  

 ex. ovrenorra@slk.nu 

 Nå medlemmar: Vi ska skicka ut brev till alla medlemmar med info om styrelsen 

 och lite allmän info om hur man ex loggar in på sin användare på SLK. 

 Jokkmokks marknad 2015: 

 På förra marknaden hade SLK en monter för endast Svensk Lapphund, men nästa  

 år är tanken att alla tre raser ska representeras. Detta för att det sist var väldigt  

 svårt att få ihop nog med folk som kunde stå i montern med sina hundar.  

 Årets medlem: 

 Vi lägger ut blänkare på Facebook och SLK att medlemmarna får nominera  

 årets medlem.  

§12. Nästa möte 

 Bestäms vid senare tillfälle.  

§13. Mötet avslutas 
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