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STYRELSEMÖTE SLK/ÖN, 2017-05-11, KL. 20.00 

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

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 Ulrica Hjertquist 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 
Ekonomin är oförändrad. 

Beslut: Att godkänna och lägga punkten till handlingarna. 

§8. Information från ordförande 
Ordförande Lotta har ingen speciell information. 

Beslut: Att godkänna informationen och lägga punkten till handlingarna. 

§9. Utställningar 2017 
Katalog för PC: 
Sanna har lagt in utställningarna i Katalog för PC och de ligger nu, efter ett mindre strul, ute på SKK’s 
webbanmälan. Vi bör göra ett Facebook-event för dessa. 

Ringsekreterare till domarna: 
Sanna pratade med Saara Sampakoski i Pello och fick veta att det skulle gå bra med engelsktalande 
ringsekreterare, vi har dock kontrakterat Irene Brännström som är finsktalande som skrivare till 
henne. Sanna har skickat avtalet och det har återkommit till Lotta. 
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Inkallande för Saara blir AnnaKarin Laitamaa.  
Ringsekreterare till Kurt Nilsson är fortfarande kvar att kontraktera. 

Resa och boende: 
Vi måste höra med Saara hur hon vill resa och sedan också boka boende. 

Beslut: Att Sara tillfrågar ringsekreterare till Kurt Nilsson. Att Sanna fixar ett Facebook-event. Lotta 
skriver ett mail till Saara och frågar om resa. 

§10. Rosetter 
Vi har blivit kontaktade av Stefan Johansson, kassör i SLK Västra och fått erbjudande från dem att att 
köpa deras kvarvarande lager av rosetter till ett förmånligt pris. Det rör sig om 25 st Excellent, VG och 
Good inköpta hos InterSilvi med Lapphundsloggan i guld. Dessutom 4 st 1:a pris. De är av Västra 
inköpta för ca 38 kr styck och sålda på deras utställningar för 60 kr styck.  
Vi har fått erbjudande om att köpa in rosetterna för 30 kr styck. 
Vi har aldrig tidigare haft rosetter till försäljning på våra utställningar. 

Beslut: Att inte köpa in rosetterna från SLK Västra. 

§11 Riksstämman 2017 
Riksstämman 2017 äger rum i Orsa Grönklitt, 27 -28 maj. Riksstämma på lördag och möten för 
Rasklubbarna och kommittéerna på söndag. Det kommer inte att bli vare sig utställning eller 
Lapphunds-SM. Detta kommer att anordnas på annan plats i landet vid ett senare tillfälle. 

Som delegater för Övre Norra är föreslagna: Sanna Larsson samt Maj-Britt Kvickström-Larsson. 
Distriktet står för resa, boende och mat till delegaterna. 

Beslut: Att välja Sanna och Maj-Britt som delegater till Riksstämman. Namnen är inskickade till HuS. 

§12. Övriga frågor 
Ersättningar från Extra Riksstämman 2017: 
Kerstin undrar över ersättningarna för resa med egen bil etc. Reseräkningar ska skickas in till Laila. 

§13. Nästa möte 

Beslut: Att nästa möte bestäms på Facebookgruppen. 

§14. Mötet avslutas 

Beslut: Att avsluta mötet. 

 

__________________________  __________________________ 
Liselott Brännström, ordförande  Sanna Larsson, sekreterare 

 

__________________________   
Ulrica Hjertquist, justerare   


