
Protokoll fört på SLK Östras styrelsemöte/telefonmöte 2014-06-03 
 
Närvarande: Cattlin Marques, Kenneth Nordqvist, Pernilla Magnusson, Fredrik Svarén, 
Therese Röjsäter, Linda Dahlberg-Berglund 
 
Ej närvarande: Mona Fagerbrink 
 
 
§ 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 

Både specialsöket i Knivsta samt utställningen i Märsta gick med vinst, 
ekonomin ser god ut. 

 
§ 6 Utställningar 
 
 a) Märsta 
 Utställningen genomfördes bra. Vi har fått mycket positiv respons på vårt 
 arbete. Livestreamingen var särskilt uppskattad. 
 
 b) Solvalla 

Cattlin har kontakt med STOKK och försöker få till ett avtal. De har varit 
väldigt sega att svara på våra mail. Kan vi inte få en lösning med entréavgiften 
så får vi se oss tvungna att leta en ny plats för utställningen. Cattlin kontrollerar 
även med STOKK om det finns några restriktioner för våra sponsorer. De 
utställningsansvariga i styrelsen kommer per mail överens om ett möte inför 
utställningen. Samtliga i styrelsen försöker få tag på sponsorer till utställningen.  

 
§ 7 Träffar/Aktiviteter 
  
 a) Valppromenad 28 juni 
 Är flyttad en hållplats till Kärrtorps IP, träffas på parkeringen. 
 
 b) Klubbdagen/DM i rallylydnad 6 september 
 Cattlin har varit i kontakt med Skarpnäcks Hundungdom. Vi kan eventuellt låna 
 deras lokal och plan.  
 
 c) Inofficiell utställning 29/30 november 
 Styrelsen letar plats, inomhushallar diskuterades. 
 
§ 8 Riksstämman 2014 (utskickade handlingar) 
 Styrelsen gick igenom alla handlingar samt diskuterade motionerna. 



 
§ 9 Inkommande skrivelser 

 Riksstämmehandlingar 2014 
 Ladda ner ditt CACIB online 

 
§ 10 Övriga frågor 

Prova på viltspår 21 september, Linda anordnar och håller med plats. Flera i 
styrelsen behöver vara med och hjälpa till.  

 
§ 11 Nästa möte 
 Telefonmöte tisdagen den 29 juli klockan 19:00 
 
§ 12 Mötets avslutande 
 Cattlin tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
 
 
 
 
 
___________________       ____________________           ____________________ 
Ordförande        Sekreterare               Justerare 
Cattlin Marques       Pernilla Magnusson               Kenneth Nordqvist 


