
Styrelsemöte SLK:ÖN, 2015-11-11, kl. 20.00 

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

Dagordning 

§1. Mötet öppnas 

§2. Val av mötesordförande 

Beslut: Att välja Johanna Levin till mötesordförande 

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

Beslut: Att välja Sanna Larsson till mötessekreterare och Sara Laitamaa till justerare. 

§4. Godkännande av dagordningen 

Beslut: Att godkänna dagordning. 

§5. Godkännande av kallelsen 

Beslut: Att godkänna kallelsen. 

§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll 

Beslut: Att godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna. 

 
§7. Ekonomi  

 Läget just nu?  

Allt ser bra ut. Kassör Lotta Brännström informerar att ansökan om att slippa deklarera har 
gått igenom och så länge ÖN inte har en inkomst behöver vi inte deklarera. 

Beslut: Att lägga ärendet till handlingarna. 

 
§8. Jokkmokks marknad 2016 

Teresa Lejenäs informerar att SLK:PR och SLK:CS kommer upp till Jokkmokks marknad 2016. 
SLK:CS undrar också om SLK:ÖN tycker att det är ok att de kommer upp? Känner distriktet sig 
överkörda? SLK:ÖN svarar att så inte är fallet utan att klubben känner att det är jätteroligt 
att SLK:CS vill synas även i det nordligaste distriktet. 



Utskick är gjort till SLK:ÖN’s medlemmar via mail. Intrersseanmälan görs direkt till SLK:PR. 

Beslut: Att göra inlägg på SLK:ÖN’s Facebook angående Jokkmokks marknad. 

§9. Läget i distriktet 

Teresa Lejenäs kollar läget i SLK:ÖN. Utställningar, hjälp vid arrangemang, vill SLK:ÖN ha mer 
publicitet i norr? Vad tycker SLK:ÖN om tidningen ”Lapphunden”? 

Läget i övrigt är bra. 
Lösa planer på en grillkväll, men inget bestämt. 

Beslut: Att lägga ärendet till handlingarna. 

 
§10. RS 2016 

 SLK:CS informerar 

Teresa Lejenäs från SLK:CS informerar om vad SLK:CS tänker kring Riksstämman. SLK:CS 
säger att SLK:ÖN inte skall vara rädda att be om hjälp om vi känner att vi behöver det. 

Beslut: Att SLK:CS själva tar kontakt med Fårön Camping angående rasmötena och själva 
Riksstämman. Beslut också att de fakturor som SLK:CS skall betala skall gå direkt till dem och 
inte via anordnande distrikt. 
Nytt möte i februari för att stämma av vad som är bokat, synka tider etc. så att inte något 
faller mellan stolarna.  

 Tennrenar/Priser 

Sanna informerar att hon talat med Jokkmokks Tenn och fått ned priset på de små 
tennrenarna (”CK-renarna”) från 149 kr/st till 79 kr/st. Se även punkt ”Sponsring” nedan. 

Beslut: Att Sanna beställer tennrenarna, men att fakturan skall gå på 2016. 

 Sponsring 

Sanna informerar att Jokkmokks Tenn är villiga att sponsra med ett billigare pris på 
tennrenarna. De skickar sin logga till Sanna. 

Beslut: Att alla fortsätter att leta sponsorer till Riksstämman. 

 Domare 

Lotta har ordnat med domare till Lydnadstävlingen, så nu är alla domare är klara. 

Beslut: Att för nu lägga ärendet till handlingarna. 



 Plats och lokaler 

Plats och lokalerna får inte bokas förrän efter nyår. 
Middag kommer att kosta ungefär 200 kr/kuvert. Projektor och duk måste lånas. De 
tillhandahåller lokalerna för en billig penning men middagen är i samma lokal som RS så 
därför behöver de tid att ställa i ordning på eftermiddagen. 

Beslut: Att ett besök på Fårön Camping för att kolla lokalerna och området kan vara bra – 
Sara, Kerstin och Sanna skall försöka hitta en dag som passar. 
Johanna mailar Fårön Camping för att få prisuppgifter på lokalerna samt att kolla om 
medlemmar i SLK:ÖN kan få rabatt vid bokning av stuga på Fårön Camping. 

 
§11 Övriga frågor 

 Valberedningen? Styrelsen nästa år.  

Är valberedningen medveten om att de har ett digert jobb framför sig? Det finns några namn 
som anmält sitt intresse – ta vara på dem. 

Beslut: Att ge förslag på namn till valberedningen.  

 Hotmailen? 

Hotmailen är inte avslutad. 

Beslut: Att den får fortsatt vara kvar då vi inte hunnit gå igenom materialet. 

 Övriga frågor?  

 
§12. Nästa möte  

Beslut: Att inte ha några fler möten 2015. Vi bokar nästa möte i januari 2016 via 
Facebookgruppen. 

 
§13. Mötet avslutas 

Beslut: Att avsluta mötet. 

 
 
_______________________  ________________________ 
Johanna Levin, ordf.   Sanna Larsson, mötessekreterare 

_______________________ 
Sara Laitamaa, justerare 


