
Styrelsemöte SLK:ÖN, 2015-10-06, Kl. 20.00 

Medverkande: Johanna Levin, Liselott Brännström, Ida Gustavsson, Lisa Svanberg, Sara 
Laitamaa, Kerstin Johansson, Sanna Larsson 

Dagordning 

§1. Mötet öppnas 
 

§2. Val av mötesordförande 
Beslut: Att välja Johanna Levin till mötesordförande. 
 

§3. Val av mötessekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet 
Beslut: Att välja Sanna Larsson till mötessekreterare. 
 

§4. Godkännande av dagordningen 
Beslut: Att godkänna dagordningen. 
 

§5. Godkännande av kallelsen 
Beslut: Att godkänna kallelsen. 
 

§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll 
Beslut: Att lägga protokollet till handlingarna. 
 

§7. Ekonomi  

 Deklarationskrav 

Kassör informerar om kravet på att organisationen måste deklarera. Alla SLK’s distrikt har 
egna organisationsnummer och måste därför deklarera.  
Vi måste deklarera och vid vinst, också betala skatt. Deklaration av 2014 är inskickad. 
En ansökan om att slippa deklarera kan skickas in. 
 
Beslut: Att ansökan om att slippa deklarera skall inskickas av kassör. 

 Läget just nu 

Kassör informerar om läget just nu. Allt ser bra ut. 

 

Beslut: Att lägga ärendet till handlingarna. 



 

 
§8. Utställning 

 Sammanfattning av sommaren 

Allt har fungerat bra. Inget mer att tillägga. 

 

Beslut: Att lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

§9. Måttsundsträffen 

 Sammanfattning 

Inte så bra uppslutning som vi hoppats, men dock en lyckad träff. Alla som var där var nöjda. 
Rasmötena var lyckade även om uppslutningen inte var så stor.  
Bra att SLK:ÖN inte behövde ordna mat för anmälda, endast fika. 
 
Beslut: Att kassör dubbelkollar att alla anmälda har betalat.  
Att lägga övriga ärenden till handlingarna. 

 

 

§10. Riksstämman 2016 

 Tennrenar/Priser 

Sanna informerar om samtal med Jokkmokks Tenn angående att beställa större tennrenar till 
Riksstämman.  
Diskussion angående priser till de olika tävlingarna samt utställningen.  
Utställning: Stora tennrenar samt vävt utställningskoppel till BIS 1-3 (Valp, Junior, Vuxen, 
Veteran). Totalt 12 stora renar och koppel till utställningen. Lydnad placering 1-3, Rallylydnad 
placering 1-3 samt Agility placering 1-3. 
Deltagarrosetter? 
 
Beslut: Att beställa 24 st. STORA tennrenar och 60 st. SMÅ tennrenar (CK-renar). 

 

 Sponsring 

Jokkmokks Tenn – Bättre pris på tennrenarna  
Jokkmokks Hundsport – Lotteripriser 

Petcare - Hundmat 

Viltpoolen – Sponsring av suovas 

Hundvis/Yvonne Fång 

Jokkmokks Korv – Sponsring av pålägg till mackor till Riksstämman (möte) 
Björkis - Halsband 
SKAPA – Mössor SLK:ÖN etc. 
 



Beslut: Att Sanna Larsson pratar med Jokkmokks Tenn (tennrenarna), Jokkmokks Korv 
(pålägg) samt Jokkmokks Hundsport. Ida Gustavsson kontaktar Björkis i Skellefteå. Kerstin 
Johansson pratar med SKAPA i Luleå samt Yvonne Fång/Hundvis. 
Fritt fram för alla att hitta på sponsorer! Dock får vi endast ha hundfoder från Petcare.  

 Domare 

Domare till lydnadstävlingen saknas. Övriga domare är klara. 
 
Beslut: Att Lotta Brännström skall ta kontakt med tänkbara domare för lydnadstävlingen.  

 

 Tävling 

Information: Yvonne Fång meddelar att hon under Riksstämman har lågsäsong på Hundvis 
och kan tänka sig att hyra ut sina hinder till tävlingarna om det är så att vi inte kan vara på 
Piteå Brukshundsklubb. 

 
Diskussion angående hur många klasser vi skall ha i Rallylydnad och Agility. Skall man köra 
samtliga officiella klasser eller slå ihop klasser. Är det lättare att få anmälningar om det är 
renodlade klasser?  
Lydnad: Nybörjare och Fortsättning? 
Rallylydnad: Nybörjare och Fortsättning/Mästare? 
 
Beslut: Att inga beslut tas nu angående klasserna. 

 

 Lokaler 

Finns det lokaler till allt? Hur många lokaler behövs det? Tre lokaler till rasmöten, en lokal till 
middagen.  
 

Beslut: Att undersöka vilka lokaler som behövs och vad som finns tillgängligt i Piteå. 

 

 Övrigt 

Alkoholtillstånd? Behövs alkoholtillstånd för SLK:ÖN om en fristående restaurang anordnar 
middagen? 
 
Beslut: Att kontrollera sådant i god tid. 

 

§11 Övriga frågor 

 Samarbete i styrelsen. 

Ventilation angående uppslutningen hos styrelsemedlemmar vid SLK:ÖN’s arrangemang. 
Exempelvis Måttsundsträffen då endast två ur styrelsen fanns på plats.  
Svårt att tillgodose alla när det gäller datum.  
 
Beslut: Inga beslut behöver tas i ärendet. 

 



 Valberedningen? Styrelsen nästa år. 

Många byten kommer att ske av styrelsemedlemmar under nästa år – förvarna 
valberedningen att det är många poster som skall fyllas. Ordförande Johanna Levin, ledamot 
Ida Gustavsson, vice ordförande Lisa Svanberg samt sekreterare Sara Laitamaa avgår.  

Sanna Larsson träder in som ny sekreterare vid årsmötet 2016. 
Diskussion angående stadgarna för SLK:ÖN – olyckligt att nästan hela styrelsen avgår under 
2016, vilket inte borde gå. 

 

Beslut: Att alla i styrelsen försöker hjälpa till att hitta namn till valberedningen i god tid inför 
årsmötet (2016-03-12). 

 

 Hotmail avslutad 

Information från ordförande om önskan att avsluta SLK:ÖN’s Hotmail då det känns onödigt att 
ha två mailadresser till samma organisation. 

 
Beslut: Att avsluta Hotmail om en vecka från detta möte, för att ha tid att spara ner 
information som kan vara bra att ha kvar. 

 

 Jokkmokks marknad 

Information från ordförande att hela SLK:PR-kommittén kommer upp till Jokkmokks marknad 
2016. Dock behöver de hjälp att hitta medlemmar som kan ställa upp med att stå i montern. 
 
Beslut: Att då SLK:PR går ut med ett utskick kan vi låna information därifrån och göra ett 
utskick till ÖN’s medlemmar. Försöka att få representanter från alla raser. 

 

 

§12. Nästa möte  
 
Beslut: Att boka nästa möte via Facebookgruppen. 
 

§13. Mötet avslutas 
 

 

_______________________  ________________________ 
Johanna Levin, ordf.   Sanna Larsson, mötessekreterare 

 

 

_______________________ 
Justerare 


