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Styrelsemöte SLK:ÖN, 2016-04-18, kl.20.00 

Närvarande: Liselott Brännström, Kerstin Johansson, Sanna Larsson, Laila Eliasson, Maria 
Alvehed, Michaela Sjöholm och Johanna Levin. 

Dagordning 

§1. Mötet öppnas 

§2. Val av mötesordförande 
 
Beslut: Att välja Liselott till mötesordförande. 

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

Beslut: Att välja Sanna Larsson till mötessekreterare och Maria Alvehed och Michaela 
Sjöholm till justerare. 

§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 godkänna föregående protokoll och lägga protokollet till handlingarna. 

§7. Ekonomi  

Vår nya kassör Laila Eliasson har varit på banken och har nu full tillgång till ekonomin. 
Hon passade på att fråga om Swish-konton. Inga problem att ha flera Swish-konton, den 
enda kostnaden är den avgift som tas från alla betalningar. Allt detta kan vi administrera via 
Internetbanken.  

Beslut: Att starta Swish-konton för ”Mat/fika” och ”Profilkläder”. Vi kan använda det 
befintliga Swish-kontot till ett av ändamålen. Liselott och Laila tar tag i detta. 

§8. Utställning 

 Inofficiell utställning 2016 

Vem skall vi ha som domare? Skall vi höra med Tuula Pratt igen? 

Beslut: Att skjuta lite på detta beslut tills vi har bättre koll på RS. 
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§9. Riksstämman 2016 

 Inköp av foder Essentials 

PetCare avbröt sin lovade sponsring, och det är för sent att hitta en ny sponsor då alla sätter 
sin budget  men vi har fått lov att köpa Essentials till ett väldigt bra pris (45% rabatt). 
 
Hills har en Norrlandskontakt som har en Lapsk vallhund – ska vi kolla med henne istället för 
att köpa in?  

Beslut: Att Mikaela Sjöholm tar kontakt med kontakten för Hills för att kolla om de är 
intresserade av att sponsra, annars så tar vi alternativet att köpa in Essentials. 

 Sponsring 

Förslag från medlem att be kennlarna i Övre Norra att sponsra. Kennlarna kan sponsra med 
pengar, priser, presentkort etc. Vi måste gå ut med detta nu på Facebook och mail! 
 
Beslut: Att Kerstin Johansson och Maria Alvehed kollar upp kennlar i distriktet som har 
någon av de tre raserna. Vi hjälps åt att skriva ett utskick på Facebook-sidan. 
Sara Laitamaa eller Liselott Brännström är kontaktperson för inlämning av ev. sponsorsaker. 

 Middag 

Priset för middagen är 200 kr/person, barn upp till 10 år halva priset. Middagen startar kl. 
20.00 och man betalar på plats. Middagen anmäls via mail direkt till Fårön senast den 20 
maj. Man kan välja mellan kött, fisk eller vegetariskt. 

Beslut: Att lägga punkten till handlingarna. 

 Rasmöten 

Fördela mötesrum till de olika raserna. Man kan dela restaurangen, den ena delen rymmer 
100 personer och den andra halvan rymmer 60 personer. Utöver restaurangen finns det 
sällskapsrum. Lapsk vallhund tar ett av sällskapsrummen som är de minsta rummen som 
rymmer 15-20 personer. De olika AK har hand om själva rasmötena. 

Beslut: Vid besök på Fårön den 8 maj kollar Kerstin, Liselott och Sanna in lokalerna. 

 Utställning 

Katalog för PC – hur fungerar programmet? 

Beslut: Att Sanna Larsson kontaktar Mikael Köpman i CS angående utställningshanteraren. 

 Annons 

Lägga till information i annonsen så att den blir tydligare. 
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Beslut: Att Liselott Brännström tar kontakt Mikael Köpman angående ändringar i annonsen. 

 Lapphunds-SM 

Hur anmäler man sig till Lapphunds-SM? Den går inte via utställningshanteraren utan måste ske via 

mail till ovrenorra@slk.nu 

Beslut: Att Maria Alvehed tar kontakt med Östra distriktet för att höra hur de skötte anmälningarna 

till Lapphunds-SM förra året. 

§10. Övriga frågor 

 Fel kontaktuppgifter på SLK’s webb till bland annat styrelsen. Den nya styrelsen har 
inte någon tillgång till webben än. 

Beslut: Att Liselott och Sanna tar ett gemensamt telefonmöte med Mikael Köpman från CS 
som är ansvarig för webben. 

§11. Nästa möte 
 
Beslut: Att ha ett checkmöte den 28 april kl. 20.00  

§12. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

__________________________________  _________________________________ 

Liselott Brännström, ordförande  Sanna Larsson, sekreterare 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Maria Alvehed, justerare   Michaela Sjöholm, justerare 


