Protokoll fört vid styrelsemöte SLK-NN distrikt 29/10 2009 kl 20 	

Närvarande:	Maud Holtz Devall		
		Britta Andersson
		Ulrika Isaksson
		Madelen Juhl
		Veronica Hälldahl
Frånvarande:	Ulrika Skoog
		Victoria Sturesson	
		Susanne Byström

§ 2009-90	Mötets öppnande
		Mötet öppnades och Britta hälsade alla välkomna.

§ 2009-91	Godkännande av dagordningen	
		Dagordningen godkändes.

§ 2009-92	Val av justerare
		Till att justare protokollet, jämte ordförande, valdes Madelen.

§ 2009-93	Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll är ännu inte justerat och därför kunde vi inte gå igenom protokollet

§ 2009-94   	Lapphunden
           		Manusstopp ändrat till 2 nov, Madelen skriver enligt tidigare möte.
En blänkare om årsmötet under distriktsspalten måste komma in eftersom vi måste kalla till det i tid och vi inte vet när 1a Lapphunden kommer ut 2010
                                                                                                    
§ 2009-95  	Inkomna skrivelser          
                 		Många inkomna skrivelser, men endast två som berör oss.
		SKK vill få in nomineringar till årets Bragdhund
		Utställningen 2012 måste anmälas senast 1 dec

§ 2009-96 	Kassörens rapport             
	            Kassan 	9,50kr
		BG 		16 931,84kr	
		Fonder 	34 409,68kr       
                                                                                                               
§ 2009-97	Hemsidan
SLKs sida är nu igång, lite text är skriven och kommer att kompletteras med bilder. Ulrika har frågat var de gamla protokollen tagit vägen samt hur nya ska laddas upp.  
Britta försöker lägga in domaren till utställningen 2010 på SLKs sida.   
                                
§ 2009-98	Utställningar
Sundsvall 2009, hur gick det? 
Det verkar som vi gått plus, endast hyran är ännu ej fakturerad. Britta har fått mail, från både domare och utställare, som har tackat för en trevlig och bra genomförd utställning. Det flöt på bra och inga fadäser är kända.

	Ev förbättringar, förändringar till 2010
Bättre ordning i lådorna, alla tar med sig sina respektive lådor till årsmötet så kan vi städa upp dessa. Det för att få en god överblick över vilket material som finns och vad som behöver kompletteras. En ”Att göra/check-lista” inför nästa utställning så att även de som inte är vana med att anordna utställning kan hjälpa till på ett effektivt sätt, minimera tiden då man väntar på nya uppgifter och maximera arbetstiden.



§ 2009-99   	Nya medlemmar
Inga nya medlemmar att rapportera, däremot ska Ulrika I maila ut den andra matrikeln över samtliga medlemmar som SLKs kassör har skickat ut
                                                                                         
§ 2009-100	Övriga frågor
Ny distriktsindelningen
		För oss innebär detta ingen förändring, vi har exakt samma distrikt som förut.
Plats för Riksstämman 2012  
Alla funderar på lämpliga platser att hålla Riksstämman på. Krav är att det finns tillgång till lokal att hålla riksstämman i samt gärna även mindre lokaler i anslutning för ev uppfödar/rasmöten. Även boende, middag och utställningsplats bör finnas på gångavstånd för de deltagande. Platsen bestäms på nästa möte, måste vara klart till 1 december 2009.
	Årsmöte 2010 
Lokal och tid för årsmötet 2010 måste komma in i Lapphunden nr 4 så att alla hinner bli kallade enligt stadgarna. Årsmötet komemr att hållas lördagen den 20 mars 2010, preliminärt på Ånge BHK. Britta kollar upp att lokalen är ledig och meddelar Madelen och ulrika I det så snart det är klart så att informationen komemr in i Lapphunden och på SLKs sida. 
                                                     
§ 2009-101	Nästa styrelsemöte                      
Nästa möte kommer att hållas den 24 nov och kommer då att enbart handla om Riksstämman 2012, var den ska hållas. Alla bör fundera över lämpliga orter och efter de förutsättningar som finns gärna få ev prisuppgifter.

§ 2009-102	Mötet avslutas
		Ordförande tackade alla medverkande och avslutade mötet

Mötet justeras via mail

Mötets ordförande					Mötets sekreterare

Maud Holtz Devall					Ulrika Isaksson
_____________________________________________		_____________________________________________
Maud Holtz Devall					Ulrika Isaksson


Mötets justerare

Madelen Juhl
______________________________________________
Madelen Juhl







