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Styrelsemöte SLK:ÖN, 2015-07-14, kl. 20.00 
 
Medverkande: Johanna Levin, Sara Laitamaa, Kerstin Johansson, Ida Gustavsson, Lisa 
Svanberg, Sanna Larsson 

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 Kerstin Johansson till mötessekreterare och Lisa Svanberg och Ida 
Gustavsson till justerare. 

§4. Godkännande av dagordningen 
 
Beslut: Att under övriga frågor ta upp inköp av nya tält: Domartält och fikatält. Att i övrigt 
godkänna dagordningen. 

§5. Godkännande av kallelsen 

Beslut: Att godkänna kallelsen. 

§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll 

Beslut: Då sekreteraren ej deltager i sammanträdet går vi inte igenom förra protokollet. 

§7. Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt god. 

§8. Utställning 

Vi kommer att ha en inofficiell utställning i Munksund 2015-08-29. Vi diskuterar vad för 
priser och rosetter som ska köpas in till utställningen. 

Beslut:  Att ha BIS valp 4-6 månader 
 Att ha BIS valp 6-9 månader 
 Att ha BIS junior 9-18 månader 
 Att ha BIS och BIR öppen klass från 15 månader 

Vi köper in BIR och BIS-valprosetter, BIR och BIS-juniorrosetter samt Öppen klass BIR och BIS-
rosetter. 
Vi köper in godispåsar som priser utöver rosetter. 



2 
 

§9. Måttsundsträffen 2015 
 
Måttsundsträffen kommer att hållas på Piteå Brukshundsklubb 2015-09-19—20. Det är 
rasmöten som AK håller i på förmiddagen den 19:e  och på eftermiddagen från kl. 13.00 är 
Anna Lundström bokad för att bokad för att visa och köra lite prova-på i Agility. 
Den 20:e kommer Yvonne Fång och föreläser samt har prova-på i Nose work. 

Beslut: Vi bjuder Yvonne på lunch samt bjuder deltagarna på kaffe, te och enklare fika. 

§10. Riksstämman 2016 

Pet Care sponsrar med foder till Lapphunds-SM och utställningen. Vi kollar även med ZooZoo 
om de kan sponsra med annat än foder. 
Josefine L ska höra med Piteå brukshundsklubb för att ha lapphunds-SM där men det går ej 
att boka förrän efter årsskiftet. Resterande dagar är vi på Fårön. 

Vad gäller domare så är Agilitydomare klart. Resterande domare är under upphandling. 
Sanna undrar om vi kan ha lite större tennrenar som pris till vinnarna och om den ev. står på 
en platta med text. 

Beslut:  Lotta kollar domare till tävlingslydnaden. 
 Kerstin kollar domare till Rallylydnaden, ett förslag är Lisa Sandström. 
 Sanna får i uppdrag att kolla pris för en större tennren hos Jokkmokks tenn. 

§11. Övriga frågor 

Vi behöver köpa in 2 st. nya domartält. Vi har fått ett bra pris på tält från Pet Care. De kostar 
1 995 kr/st. 
Det gamla fikatältet har gått sönder och vi behöver köpa ett nytt. 

Beslut: Vi köper in 2 st. nya domartält från Pet Care. Vi köper in ett nytt fikatält med måtten 
4 x 4 meter + 3 väggar. 

§12. Nästa möte  

Beslut: Att ha nästa möte i augusti 2015. 

§13. Mötet avslutas 

Beslut: Att avsluta mötet. 

 

_______________________  ________________________ 
Johanna Levin, ordf.   Kerstin Johansson,mötessekreterare 

_______________________  _________________________ 
Lisa Svanberg, justerare   Ida Gustavsson, justerare 


