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STYRELSEMÖTE SLK/ÖN, 2016-08-08, KL. 19.00 

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

FRÅNVARANDE: Michaela Sjöholm 

 

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 Kerstin Johansson 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. Inofficiell utställning 2016 
- 35 anmälda hundar – Kerstin har gjort en sammanställning. Vi hinner inte förlänga anmälningstiden 
för att få in fler anmälningar. 
- Utställning startar kl. 10.00. Vaccinationskontroll kl. 09.00 – 10.00. 
- Maria har beställt de rosetter som behövs enligt tidigare inventering. Kompletterar med ”Barn med 
hund” (10 st). 
- Royal Canin sponsrar och varorna kommer till Laila på fredag 12 augusti. 
- Vi behöver inte beställa några fler hamburgare. Dressing, läsk och vatten finns också. Resten 
handlar vi strax innan (lök, mjölk, ketchup, sallad etc.). Hur mycket bröd som finns kollas upp.  
- Maria bakar laktosfritt och Sara bakar. 
- Sara fixar ringsekreterare. Dessa hämtas från Piteå. 
- Katalog måste göras och kritiklappar måste skrivas. 
- Lotta har tälten och placeringsrenarna. 
- Sanna har rosetterna. 
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Beslut: Att Sanna gör PM, Lotta gör katalogen och Laila skriver kritiklapparna.  

 

§8. Ekonomi 
Kassör Laila informerar om läget och ekonomin är fortsatt god.  
Återbetalningen från SAS för de inställda domarresorna (RS) har inkommit. 
 
Visma Online är beställt på prov till kassörsdatorn och Laila arbetar med att få igång programmet för 
att se hur det fungerar. Vi har en gratis provperiod på 20 dagar. 

Beslut: Att lägga punkten till handlingarna. 

 

§9. Lapphundslägret 2016 

Datum: 2016-09-17 – 18 (lördag - söndag) 
Tid: 09.00 -  
Plats: Fårön, Piteå 
Boende: Bokas av deltagarna själva direkt till Fårön. 
Sista datum för anmälan: 4 september 
Avgift: 300 SEK (Styrelsemedlemmar betalar inte någon avgift för lägret). 

 Rasmöten 

Respektive AK ordnar rasmöten. 

 Föreläsning 

Dan Grill föreläser om HD. Vilken dag är inte fastställt. Kolla med Michaela! 
 
Föreläsning om Ögonlysning. Denna föreläsning anordnas gemensamt med AK. 

 Praktiska övningar/Prova-på 

Bruks: uppletande, budföring – en introduktion. 
Anki Wallner-Hoppe? Sara kollar! 

 Mat 

Viltskav finns kvar sedan RS, även pitabröd finns. Vi dubbelkollar exakt hur mycket som finns. 

Beslut: Att Sanna gör ”annons” och kollar även med Fårön angående bokning av boende. Sara kollar 
med A W-H.  

 

§10. Övriga frågor 
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Artikel till tidningen Lapphunden 
Manusstopp för tidningen är förlängt till den 25 augusti. Har vi fått alla bilder skickade till oss? Är allt 
inskickat till redaktionen? 
 
Beslut: Påminna om att få in bilder och sedan skicka dem till redaktören. Sanna och Kerstin ordnar 
det. 

 

§11. Nästa möte  

Beslut: Att nästa möte bestäms på Facebookgruppen. 

 

§12. Mötet avslutas 

Beslut: Att avsluta mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________  __________________________ 
Liselott Brännström, ordförande  Sanna Larsson, sekreterare 

 

 

__________________________   
Kerstin Johansson, justerare   


