
Protokoll fört på SLK Östras styrelsemöte/telefonmöte 2014-05-06 

Närvarande: Cattlin Marques, Kenneth Nordqvist, Pernilla Magnusson, Fredrik Svarén, Mona 
Fagerbrink, Linda Dahlberg-Berglund

Ej närvarande: Therese Röjsäter

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Cattlin Marques förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordningen 
Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen.

§ 3 Val av justerare 
Styrelsen beslöt att utse Kenneth Nordqvist till justerare.

§ 4 Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomirapport 
Postgiro: 47 252,04 kr 

§ 6 Utställningar 
   
  a) Märsta 

66st anmälningar, utställningar startar 10.00 och veterinärbesiktningen öppnar ca en timme 
innan. Bedömningsordningen är svensk lapphund, finsk lapphund och lapsk vallhund.

   b) Solvalla 
Styrelsen kollar upp om det kan vara möjligt att förbetala katalogen.

§ 7 Träffar/aktiviteter 

a) Specialsök 17 maj
14st anmälda, Pernilla och Cattlin anordnar.

b) Valppromenad 28 juni Björkhagen
Inbjudan har gått ut, Cattlin håller i promenaden.

c) Juridikföreläsning
Anordnas till hösten, Cattlin kollar med SKK om det är möjligt 18 eller 19 oktober.

d) Klubbdagen/DM i rallylydnad 6 september
Styrelsen letar föreläsare. Kommer att hållas i Stockholms län.

e) Inofficiell utställning
Förslag på datum är 29/30 november. Cattlin och Pernilla letar efter plats.

f) Prova på räddning
Anordnas under hösten, Cattlin kollar datum med Marianne och Larry.



g) Prova på viltspår 21 september
Linda anordnar, kommer att hållas i Knutby

§ 8 Rikstämman 2015
Cattlin kontaktar Fyrishov för att få till ett möte, Fjällnora diskuterades som en alternativ 
plats.

§ 9 Inkommande skrivelser 
 Informationsmaterial till utställningskataloger
 Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H
 SKKs policy för relationen människa-hund
 Ansökan om prov 2015
 Inbjudan öppet hus den 14 juni
 Utskick om lydnadsregler
 Inbjudan grundutbildning för avelsfunktionärer

§ 10 Byte av distrikt
En person som flyttat från Södra distriktet till Östra och vill sitta kvar i Södras styrelse. 
Cattlin berättade vad som sades på CS-mötet och det finns ingenting i SLK stadgar som 
motsätter sig detta. Det är öppet för enskild medlem att välja vilket distrikt den vill tillhöra.

§ 11 Övriga frågor 
Inga övriga frågor

§ 12 Nästa möte 
Telefonmöte tisdagen den 3 juni klockan 19:00

§ 13 Mötets avslutande
Cattlin Marques tackade för visat intresse och avslutade mötet.

_____________________ ______________________ _____________________

Ordförande Sekreterare Justerare
Cattlin Marques Pernilla Magnusson Kenneth Nordqvist


