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STYRELSEMÖTE SLK/ÖN, 2017-03-30, KL. 20.00 

NÄRVARANDE: Liselott Brännström, Sanna Larsson, Ulrica Hjertquist, Laila Eliasson, Sara Lindblom 
Laitamaa, Kerstin Johansson, Michaela Sjöholm.  

FRÅNVARANDE: - 

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 Michaela Sjöholm 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 stabil. 
Laila behöver hjälp med att justera rambudgeten. 
Reseräkningar från den extra riksstämman saknas från några.  
 
På extra Riksstämman sades att distrikten på dess årsmöten skall ta upp hur pengarna skall fördelas. 
Styrelsen funderar över detta. SKK sade att mer information skulle skickas ut, men detta har ännu 
inte kommit. 

Beslut: Att Lotta och Laila tar tag i rambudgeten  till helgen. Reseräkningar skall skickas in till Laila. 

§8. Information från ordförande 

Ordförande Lotta har ingen speciell information. 

Beslut: Att godkänna informationen och lägga punkten till handlingarna. 

§9. Utställningar 2017 
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Plats för utställningen, fredag 14 juli, är nu ändrat hos SKK (från Vännäs till Piteå). Platsen för de båda 
utställningarna blir simhallen i Munksund. 
 
Vi har planerat följande: 
Fredag 14 juli 2017 (kvällsutställning) 
Söndag 16 juli 2017 
På lördagen har SNKK Int. utställning i Sjulnäs.  

Vi måste lägga in utställningarna i utställningshanteraren. Mikael Köpman har lovat att assistera oss 
vid behov. 

Ringsekreterare till domarna.  
Vill Sara Sampakoski ha en svensk- eller finskskrivande ringsekreterare? Sanna skall ställa för henne i 
Pello i slutet av april – hon kollar då med henne vad hon önskar. 

Beslut: Att Sanna så snart hon hinner försöker lägga in utställningarna i utställningshanteraren.  

§10. Inventering  

Inventering har gjorts av våra materiella tillgångar. 

Kök (Kerstin) 
- Gasoltub: 1 stor + 1 liten 
- Termos: 2 st 
- Perkolator: 1 st 
- Plastbestick, papptallrikar, muggar etc. 

Muurikkahällen är trasig och kasserad.   

Utställning (Sanna) 
- Låda med plastband, spikar och hammare 
- Nummerlappar 
- Prisrosetter till inoff. och officiella 
- Lådor med gamla pärmar och årsmötesboken och klubban etc. 
- Tennrenar 

Tält (Lotta) 
- Bersåtält: 1 st 
- Trärenar: 4 st 
- Kompostgaller till rosetter: 4 st 
- Stoppuret: 1 st 

Domartälten är kasserade då de blåste sönder på Riksstämman.  

Beslut: Att lägga ärendet till handlingarna. 

§11 Kommittéer i nya SLK 

Det är viktigt att vi här uppe får till olika aktiviteter. Därför vore det bra om många anmälde sig till de 
olika kommittéerna. 
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Annons från HuS ligger ute där de efterlyser folk till de olika aktivitetsgrupperna. 

Beslut: Att dela annonsen från HuS på vår Facebook, Sanna gör detta. 

§12. BPH 
Malmfältens Vorstehklubb (Kiruna) har blivit godkänd att hålla BPH. Det finns även en bana i 
Nordmaling. 
Vi kollar intresset från medlemmarna av att göra BPH. Vi har sen tidigare fått en förfrågan på 
Facebook (i februari) från en medlem i Haparanda. 

Beslut: Att Michaela lägger ut en förfrågan på Facebook om vart intresset för BPH finns. 

§12. Nästa möte 

Beslut: Att nästa möte bestäms på Facebookgruppen. 

§13. Mötet avslutas 

Beslut: Att avsluta mötet. 

 

 

 

__________________________  __________________________ 
Liselott Brännström, ordförande  Sanna Larsson, sekreterare 

 

 

__________________________   
Michaela Sjöholm, justerare   

 


