
Protokoll fört på SLK Östras styrelsemöte den 6 april 2014-04-06 

Närvarande: Cattlin Marques, Kenneth Nordqvist, Pernilla Magnusson, Therese Röjsäter,  

Fredrik Svarén, Linda Dahlberg-Berglund. Anmält förhinder: Mona Fagerbrink 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande Cattlin Marques förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

 Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen. 

§ 3 Val av justerare 

 Styrelsen beslöt att välja Kenneth Nordqvist till justerare. 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll  

Föregående protokoll som var det konstituerande mötet gicks igenom och lades till 

handlingarna. 

§ 5 Arbetsfördelning 

a) Vice ordförande 

Mötet beslöt att utse Kenneth Nordqvist till vice ordförande 

b) Utställningsansvarig/a 

Mötet beslöt att utse Cattlin Marques, Pernilla Magnusson, Linda Dahlberg-

Berglund och Therese Röjsäter till utställningsansvariga.  

c) Hemsidan  

Mötet beslöt att utse Fredrik Svarén som ansvarig för hemsidan. 

d) Lapphunden 

Mötet beslöt att utse Cattlin Marques och Therese Röjsäter som ansvariga för 

Lapphunden.  

§ 6 Uppfödare i Östra 

 Mötet diskuterade vikten att satsa på utbildning och aktiviteter riktat mot uppfödare 

och andra som är intresserade att mer fördjupa sin kunskap. En första aktivitet blir en 

juridik föreläsning.  

§ 7 Riksstämman 2015 

Furuvik har tidigare planeras som plats, men då ingenting är bokat beslöt mötet att 

flytta riksstämman därifrån. Det som talar mot Furuvik är att den inte ligger i vårt 

distrikt och att platsen inte är idealisk. Fyrishov med sitt äventyrsbad, lämpliga lokaler 

och gräsplaner samt fin camping med gångavstånd till centrala Uppsala känns som ett 

mycket mer attraktivt alternativ. Det är även ett stort plus att vi alla i styrelsen bor i 



närheten. Mötet gav Cattlin i uppdrag att kontakta Fyrishov för att kontrollera om det 

finns möjlighet för oss att vara där det planerade veckoslutet.  

§ 8 Utställningar 

a) Märsta 25 maj 2014: Domare Ambjörn Lindqvist samt ringsekreterare är bokade. 

Mats har hand om köket. Pernilla har hand om prisbordet. Joel har hand om 

parkering. Linda och Therese har hand om vaccinationskontrollen. Cattlin och 

Pernilla åker upp dagen innan och bygger upp ringar och sätter upp tält etc. 

 

Kommisarie: Linda Dahlberg-Berglund 

Bestyrelse: Cattlin Marques, Mats Larsson. Cattlin kontaktar Tina Ahlman om hon 

kan tänka sig vara med i bestyrelsen. 

Sponsorer: Uppsala blomcenter och Rimbo djurshop. Therese kontaktar 

försäkringsbolag. Cattlin kollar upp deltagarpriser samt köper in. 

 

b) Solvalla 23 augusti 2014 

Den tidigare bokade domaren Mona Selbach kunde inte på det nya datumet. Jens 

Myrman är nu bokad och även ringsekreterare är bokade. Cattlin kollar upp 

reservdomare.  

 

Sponsorer: Uppsala blomcenter. Therese kontaktar försäkringsbolag 

 

c) 2015 

Vårutställningen (Riksstämman): 15 maj, Cattlin kollar med Fyrishov för bokning. 

Cattlin kollar upp domare, ringsekreterare samt fodersponsor. Therese kontaktar 

försäkringsbolag. 

 

Höstutställningen: Stockholm 19 september. Therese kollar med Skokloster slott 

om vi kan vara där.  

 

d) 2016  

e) Vårutställning: Stockholm 26 mars 

f) Höstutställning: Cattlin informerade att SLK TK kontaktat oss angående att tidigare 

datum var dubbelbokat. Utställningsdatumet är nu ändrat från den 11 till den 25 

september. Vilket gör att utställningen kan arrangeras som en dubbel till Åland int. 

 

 



§ 9 Aktiviteter (förslag på aktiviteter) 

a) Specialsök 17 Maj, Knivsta: 8st anmälda hittills, maxantalet är 10st. Arbete för att 

utöka maxantalet pågår. Pernilla Magnusson är ansvarig. 

 

b) Valppromenad i juni: Cattlin är ansvarig och promenaden kommer att hållas i 

Nackareservatet. 

 

c) SKK juridikföreläsning: Cattlin kontaktar SKK 

 

d) DM: Styrelsen beslöt att i år anordna DM i rallylydnad, även en Blåbärsklass 

kommer att anordnas. Kommer att hållas samtidigt som klubbdagen. 

 

e) ”Trivselträff” Grilla, tipspromenad: Styrelsen letar lämplig plats. 

 

f) Östras klubbdag: Cattlin letar föreläsare, tipspromenad samt DM 

 

g) Inofficiell utställning: Styrelsen kollar ut lämpligt datum och plats, genrep inför 

Älvsjömässan (Stora Stockholm) 

  

h) Policy angående aktiviteter: Alla medlemmar är välkomna att anordna aktiviteter 

av alla de slag, men för att vara SLK Ö aktivitet ska styrelsen kontaktas innan 

”annons” läggs ut på SLK hemsida eller i vår fb grupp. Styrelsen finns även som 

hjälp och stöd. Förslag på aktiviteter tas emot med glädje. Pernilla skriver ihop en 

liten lathund som hjälp för de medlemmar som vill anordna en SLK Ö aktivitet. 

 

i) Övriga aktiviteter: Linda planerar en viltspårsträff. Cattlin kontaktar Marianne och 

Larry angående en räddningshundträff. 

§ 10 Lösa trådar efter den gamla styrelsen 

a) Priser som inte blivit utdelade: På SLK Östras utställning i Österbybruk (Sept 2013) 

så saknades många av finalrosetterna. Då de flesta av rosetterna trotts allt verkar 

finnas i östras rosettlager så tar Cattlin och skickar ut de saknade rosetter från 

utställningen i Österbybruk enligt listan från ringsekreteraren.  

 

b) Tält och annat kvar hos gamla styrelsen. Linda och Pernilla ansvarar för att hämta. 

 

c) Anmälningsavgifter som inte blivit betalda 



Mats har varit i kontakt med föregående kassör. De handlar om anmälningar som 

inte har betalats. Hundarna har inte ställts ut. Mötet fann att en anmälan utan 

betalning, är inte en komplett anmälan enligt reglerna och därför beslöt mötet att 

avskriva den kundfodran som togs upp på årsmötet, som dessutom inte heller 

fanns inlagd i bokföringen.   

§ 11 SKK klubbförsäkring 

 Mötet beslöt att teckna SKK Klubbförsäkring. Mötet uppdrog åt Mats att ordna detta.  

§ 12  Ekonomisk rapport  

Mötet fick ta del av den ekonomiska redovisningen. Det påpekades att lagersaldot inte 

stämmer då det inte finns några som helst händelser i bokföringen på lagret trots att 

det både köpts in och delats ut priser.  Så en inventering av lagret måste göras. En fråga 

kom upp angående en större post som avskrivits. Cattlin tar och går igenom 

föregående års bokföring och ser om hon kan hitta vad det handlar om.  

§ 13 Rutiner runt reseersättningar och liknande. 

Mötet gick igenom rutiner angående reseersättningar. En blankett för reseräkning har 

skickats ut per mail till alla styrelsemedlemmar. Vid inköp till klubben skall alltid kvitto i 

original bifogas. 

§ 14  Övriga frågor 

  

a) Delegater till riksstämman: Som delegater utsåg mötet, de styrelsemedlemmar som 

har möjlighet att åka. Mötet beslöt att östras delegaterna blir bjudna på 

riksstämmemiddagen. 

 

b) Aktivitet fårvallning: Skrivelse inkommen av Stina Frank angående fårvallning för 

lapphundar på Evallens kennel i Almunge. Kostnad för detta är 800 kr per deltagare. 

Styrelsen är väldigt positiva till aktiviteten i sig men då vi i dagsläget inte har koll på 

ekonomin ordentligt så kan vi inte bistå med något bidrag på avgiften. 

§ 15 Nästa möte 

 Telefonmöte tisdagen den 6 maj klockan 19:00 

§ 16 Mötets avslutande 

 Cattlin Marques tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

______________________                  _____________________    _____________________ 

Ordförande                   Sekreterare     Justerare 

Cattlin Marques                  Pernilla Magnusson     Kenneth Nordqvist 

 


