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Styrelsemöte SLK/ÖN, 2016-07-04, Kl.20.00 

Närvarande: Liselott Brännström, Sanna Larsson, Kerstin Johansson, Michaela Sjöholm, Laila 
Eliasson 

Frånvarande: Sara Lindblom Laitamaa, Maria Alvehed 

§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 samt Michaela Sjöholm 
protokolljusterare. 

§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 det till handlingarna. 

§7. Ekonomi  

Fortsatt god ekonomi. 

Inväxling av sedlar som nu blivit ogiltiga är gjord. 

Beslut: Att godkänna genomgång av ekonomin.  

§8. Utställning 

 Inoff 2016 

Datum för inofficiella utställningen är bestämt till 2016-08-21 (söndag). 

Sara ordnar domare och ringsekreterare. 

Anmälan kommer att ske till Övre Norras mail. 



2 
 

Plats: Munksund? 

Sista anmälningsdag: 31 juli 

Anmälningsavgift: 180 kr 

Klasser: Valp I (4-6 mån), Valp II (6-9 mån), Junior (9-15 mån) och Vuxen (15 mån - ) 

Sanna inventerar inoff-rosetterna. Läggs upp som fil på FB-styrelsegruppen. 

Beslut: Att Liselott tar kontakt med Sara angående domare då hon har flest kontakter till 
domare. Liselott kollar med Inger Laitamaa angående Munksund. Sanna börjar göra 
annonsen.  

§9. Måttsundsträffen 

Datum: 2016-09-17 – 18 (lördag - söndag) 

Plats: Vi kollar med Piteå Brukshundsklubb om vi får hyra deras anläggning som vi gjorde 
ifjol. Vi tyckte alla att det var en bra plats att vara på. 

 Rasmöten 

Ak ordnar rasmöten och en föreläsning till rasmötesförmiddagen. 

 Aktiviteter 

”Bruks”, ”Uppletande”, ”Budföring”? 
Instruktör: Någon från Piteå BHK? 

 Föreläsning 

Föreläsning om höftleder – Dan Grill (Leg. Vet. Evidensia Gammelstad)? 

Beslut: Att Mikaela tar kontakt med Dan Grill angående föreläsning om höftleder. Liselott 
kollar bruksinstruktör. Sanna gör ett evenemang på FB. 

§10. Övriga frågor 

 Inköp av ny dator till kassör 

Kassör behöver en ny dator. Det finns pengar för inköp av ny dator.  
Elgiganten har kommit med sitt reklamblad och där fanns ett bra erbjudande på en dator för 
2 005 kr (ord. pris 3 990 kr). 
 
Beslut: Att Laila kollar efter en bra dator och köper in den. 

 Tidningen Lapphunden – distriktsspalten och reportage från RS. 
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Manusstopp är 8 augusti för nästa nummer. Vi måste alla hjälpas åt att skriva både 
distriktsspalten och reportaget. 

Beslut: Att vi alla hjälps åt att skriva till tidningen. 

§11. Nästa möte  

Beslut: Att datum för nästa möte tisdag 2 augusti, kl. 20.00. 

§12. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

________________________  ________________________ 

Liselott Brännström, ordf.   Sanna Larsson, sekr. 

 

 

 

_________________________ 

Michaela Sjöholm, justerare 

 


