Protokoll styrelsemöte SLK-NN distrikt 11/6 2009	
Närvarande: 	Maud Holtz Devall
		Britta Andersson
		Ulrika Isaksson
		Veronica Hälldal
Frånvarande:	Ulrika Skog
		Madelen Juhl
		Susanne Byström
		Victoria Sturesson
	
§ 2009-51	Mötets öppnande
		Ordförande öppnade mötet och alla hälsades välkomna

§ 2009-52	Godkännande av dagordningen	
		Dagordningenen föredrogs och godkändes

§ 2009-53	Val av justerare
		Veronica valdes att justera protokollet jämte ordförande 

§ 2009-54	Lapphunden
		Till Lapphunden denna gång skriver Veronica, manusstopp den 10 augusti

§ 2009-55   	Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och Maud ska kontakta Cattlin Marques för att höra om dennes erfarenhet av det webbsaerade anmälningsprogrammet till vår utställning. Är utställningstältet inköpt av Susanne?                      
                                                                                                               
§ 2009-56  	Inkomna skrivelser          
Ett st inkomen skrivelser från SKK. En angående max-antal hundar en domare får bedöma under en utställning vilket numera är 80 st. Ev reservplan för vår utställning om vi får så många är att kontakta en reservdomare som kan bedöma valp-ringen som inte är officiell.

§ 2009-57 	Kassörens rapport             
	      	Kassören redovisade våra medel:
Kassan 9,50 kr             
        		BG 13 264,84kr      
		Fonder 29 667,42kr                                                                                                 
§ 2009-58	Hemsidan
Det står om vår utställning på hemsidan. Veronica skickar bilder på träffen i Övik i våras som vi kan lägga in.       
                                
§ 2009-59	Utställningar
                      	Sundsvall 4 oktober 2009. 
		Domaren Ambjörn tar husvagnen upp.
Maud förvarnar Royal	 om utställningen för prisernas skull. Alla som kan får gärna börja ragga priser och sponsring. Annonser som ska införas meddelas Britta. De som kommer att närvara och kan hjälpa till är Therese, Ulrika S, Ulrika I, Veronica, Madelen J. På nästa möte behöver vi göra upp en checklista inför utställningen så att vi inte missar något.
Svenstavik augusti 2010  
Domare Mats Jansson, kontaktperson Kenneth Martinsson

§ 2009-60   	Nya medlemmar
Ingen ny medlem rapporterad. Ulrika I har mailat kassör Ingegärd vid ett flertal tillfällen ang en matrikel över samtliga medlemmar i SLK-NN och har fortfarande inte fått någon. 
                                                                                         
§ 2009-61	Övriga frågor
Har vårt distrikt blivit större? Maud kollar med SLK-CS om de nya gränserna och vilket geografiskt område vi borde ha 
                                                     
§ 2009-62	Nästa styrelsemöte                      
                    	Näste styrelsemöte blir den 17 augusti kl 20

§ 2009-63	Mötet avslutas
		Ordförande tackade för medverkande och mötet avslutades



Protokollet justeras via mail

		Mötets ordförande				Mötets sekreterare

		Maud Holtz Devall			Ulrika Isaksson		
		_________________________________		                  _____________________________
		Maud Holtz Devall			  	Ulrika Isaksson
		
Mötets justerare				

		Veronica Hälldal
		__________________________________
		Veronica Hälldal


