Protokoll fört vid styrelsemöte SLK-NN distrikt 17/9 2009 kl 20 	
Närvarande:	Maud Holtz Devall	
		Britta Andersson	
		Ulrika Isaksson
		Susanne Byström
		Madelen Juhl
		Veronica Hälldahl
Frånvarande:	Ulrika Skoog
		Victoria Sturesson

§ 2009-77	Mötets öppnande
		Mötet öppnades av ordföranden och alla hälsades välkomna.

§ 2009-78	Godkännande av dagordningen	
Dagordningen godkändes, med tillägget att vi ägnar mest tid åt punkt 85 och lämnar de andra efter en snabb genomgång. 

§ 2009-79	Val av justerare
		Till justerare valdes Susanne, jämte ordföranden.

§ 2009-80	Föregående mötes protokoll
		Föregående mötes protokoll, med tyngdpunkten på kommande utställning. 	
§ 2009-81   	Lapphunden
Madelen skriver, som tidigare bestämt, distriktsspalten om utställningen och om spårhelgen i Trehörningsjö.
                                                                                                    
§ 2009-82  	Inkomna skrivelser          
                 		Inga inkomna skrivelser redovisades

§ 2009-83 	Kassörens rapport             
	            Kassan 	9,50kr
		BG 		26 674,84 kr
		Fonder 	34 364,60 kr      	 
                                                                                                               
§ 2009-84	Hemsidan
                        Inget hänt på hemsidan, SLKs sida ligger fortfarande nere för rekonstruktion.      
                                
§ 2009-85	Utställningar
                      	Sundsvall 4 oktober
Förutom de redan beslutade punkterna, på föregående möten, klargjordes dessa punkter:
Utställningen startar kl 10, vaccinationsinsläpp fr o m kl 8.30.
61 hundar är anmälda, Ulrika I lägger in en blänkare om att vi har förlängt anmälningstiden t o m 20 oktober, då hinner Ulrika I fortfarande skriva ut katalogerna innan utställningen. Katalogpriset blir 30 kr.
Till kommissarie utsågs Christer Devall.
Till att ingå i bestyrelsen utsågs Therese, Susanne och Britta
Ulrika S kontrollerar att vi har rätt antal rosetter/priser i de olika klasserna, även prestationsklass och HP.
Susanne och Britta kolla sponsorer, ännu är inga inkomna.
Susanne ordnar med tält och varm mat åt domare och ringsekreterare.
Vi träffas på lördag kl 16.00 på Norra Stadsberget för förberedelser, på plats på lördagen är Maud, Ulrika S, Ulrika I, Veronica, Madelen, Christer, Benny, Therese och Josefin.
De flesta vandringspriserna har kommit in, några saknas. Ulrika I skriver statuter som lämnas för påskrift om vårdande och återlämnande av vandringspriser för de som vinner dessa.
		
§ 2009-86   	Nya medlemmar
                      	Inga nya medlemmar att rapporterades.
                                                                                         
§ 2009-87	Övriga frågor
                        Inga övriga frågor fanns. 
                                                     
§ 2009-88	Nästa styrelsemöte                      
                    	Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 20 oktober kl 20.00.

§ 2009-89	Mötet avslutas
		Mötet avslutades och ordförande tackade för medverkan.



Protokollet justerades via mail

Ordförande                                                            	Sekreterare

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


Justerare

Susanne Byström
______________________________________________
Susanne Byström







