
Styrelsemöte SLK/ÖN 2016-01-11, kl. 20.00 

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

§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 och Lisa till justerare 

§4. Godkännande av dagordningen 

 Styrelsen godkänner dagordningen 

§5. Godkännande av kallelsen 

 Styrelsen godkänner kallelsen 

§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll 

 Föregående protokoll läses upp och godkänns 

§7. Ekonomi  

 Lotta hälsar att det är viktigt att alla kvitton för alla inköp skickas till henne då  

 dom måste bokföras.  

 

 Johanna meddelar att Nordea-kontot är avslutat 

 

 Då inte Lotta kunde medverka på mötet kunde ingen ekonomisk rapport ges 

§8. Årsmöte 2016 

 Vi diskuterar om vi ska anordna någon föreläsning på mötet. 

 

 Vi kommer fram till att Grans skulle vara ett bra ställe att hålla till på,  

 Sara kollar upp vad det skulle kosta att hyra en lokal där. 

  

 Sara räknar ut årets utställningshundar. 

 

 Johanna räknar ut årets lydnads-/agility- och brukshundar 

 

 Johanna gör ett inlägg om årets medlem på vår FB-sida, att det nu går bra  

 att nominera medlemmar. 

 

 Nomineringar till årets medlem och tävlingsresultat ska vara inne hos  

 styrelsen senast 31/1 

§9. Utställningar 2018 

 Vi bestämmer att distriktets båda utställningar ska hållas i samband med  

 SNKKs utställningar i Sjulnäs, Piteå.  

 VP-utställningen: söndag den 27/5 -18 



 Hui Suottas utställningen: söndag den 15/7 -18 

 Johanna rapporterar in detta till CS 

§10. RS 2016 

 Kerstin har pratat med Yvonne (Hundvis) om att hyra agilityhinder av  

 henne och det skulle gå bra! Det kommer att kosta ca 900 kr och vi får  

 frakta dom själv. Vi bestämmer att vi kör på det. 

 Vi har fått Lisa Sandström, Piteå, som rallydomare. Hon tar ett arvode på  

 645 kr+ mat och reseersättning.  

 Johanna spånar lite i hur vi på smidigast och bästa sätt ska ta emot  

 anmälningar till SM. 

 Vi vill satsa på att ha unika sponsorer, mycket lokalproducerade produkter 

 som priser på SM och utställningen.  

§11. Övriga frågor 
 Sanna undrar om vi kan försöka få ihop ett BPH till våren.  

§13. Nästa möte  

 2016-02-09 kl 20.00 

§14. Mötet avslutas 

 

 

___________________________________ 

Ordförande Johanna Levin 

 

___________________________________ 

Sekreterare Sara Lindblom Laitamaa 

 

___________________________________ 

Justerare Lisa Svanberg 

 


