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STYRELSEMÖTE SLK/ÖN, 2016-11-03, KL. 19.00 

NÄRVARANDE: Liselott Brännström, Sanna Larsson, Maria Alvehed, Laila Eliasson, Sara Lindblom 
Laitamaa  

FRÅNVARANDE: Michaela Sjöholm, Kerstin Johansson 

DAGORDNING 

§1. Mötet öppnas 

§2. Val av mötesordförande 

Beslut: Att välja Liselott Brännström till mötesordförande 

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

Beslut: Att välja Sanna Larsson till mötessekreterare och Sara Lindblom 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 

Kassör Laila redovisar ekonomin. Den är fortsatt god. 

Vi avvaktar faktura från Fårön för Lapphundslägret. Lotta har försökt att få tag i Kicki men inte 
lyckats. 

Beslut: Att lägga ekonomin till handlingarna. Fortsätta att försöka få tag på Kicki på Fårön. 

§8. Utställningar 2017 

Kan distrikten genomföra sina planerade utställningar? Vi har pengar i distriktet så det är inget 
problem. Lotta har pratat med Mikael Köpman om att det var fel datum på vår dubbelutställning i juli 
i Piteå 2017. Mikael Köpman tar kontakt med SKK angående detta. 
 
Vi har planerat följande: 
Fredag 14 juli 2017 (kvällsutställning) 
Söndag 16 juli 2017 
På lördagen har SNKK Int. utställning i Sjulnäs.  
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Skall vi vara på Fårön för våra utställningar istället för i Munksund? Det är bra med boende och allt på 
samma ställe. Ta kontakt med Kicki redan nu! 

Beslut: Att ordförande Lotta tar kontakt med Kicki i samband med att vi efterlyser den saknade 
fakturan. 

§9. Information från ordförande 

Ordförande Lotta har varit med på ordförandemöte tidigare i veckan. Där lämnades följande 
information: 
 
29 oktober: start för arbetet med stadgarna för rasklubbarna. 
10 december: Informationsmöte i Stockholm. Förslag på namn på rasklubbar, interimsstyrelse etc. 
Extrainsatt riksstämma: Stockholm, senast 15 februari 2017 

Beslut: Att godkänna informationen och lägga punkten till handlingarna. 

§10. Nästa möte 

Beslut: Att nästa möte bestäms på Facebookgruppen. 

§11. Mötet avslutas 

Beslut: Att avsluta mötet. 

 

 

 

__________________________  __________________________ 
Liselott Brännström, ordförande  Sanna Larsson, sekreterare 

 

 

__________________________   
Sara Lindblom Laitamaa, justerare   


