
Protokoll fört på SLK Östras styrelsemöte/telefonmöte 2014-07-29 

 
Närvarande: Cattlin Marques, Kenneth Nordqvist, Pernilla Magnusson, Fredrik Svarén, 

Therese Röjsäter, Linda Dahlberg-Berglund, 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 
Ekonomin gicks igenom, betalningar till utställning har börjat komma in. 

 

§ 6 Utställningar 
 

 a) Solvalla 

92 st anmälningar. Sara Nordin har tagits in som extradomare och kommer att 

bedöma valparna. Ringsekreterare är klara. STOKK bygger upp ringen. Renar 

och rosetter är klara, även lyktor till klassvinnarna. Vi fortsätter att söka efter 

fler sponsorer. Sponsorerna får en annons i katalogen, logga och länk på 

hemsidan och företagsnamn i PM:et. Cattlin kontaktar Grizzly. Priser till barn 

med hund är klara. Cattlin köper in BIS korgar. Bedömningen startar vid 11:00 

 

b) Riksstämman 
Plats för riksstämman diskuterades bland annat: Fjällnora, Nynäshamns havsbad 

och Domarudden (Åkersberga). Riksstämman ligger 13-15 maj. Planering 

fortsätter. 

 

§ 7 Träffar/Aktiviteter 

  

 a) Klubbdagen/DM 6 september 

 Frida Binette är klar som föreläsare och kommer föreläsa om freestyle och 

 hundträning.  Märsta-Sigtuna BK är bokat. DM i rallylydnad och agility 

 kommer ordnas för distriktets medlemmar.  

 

 b) Inofficiell utställning 

 Datumet är 29/30 november. Vi letar plats.  

 

 c) Räddningssök 

 Förslag på datum är 5 oktober, Cattlin hör med Marianne Neidhardt 

 

 d) Träff i Norrköping 

 Kristina Lilja håller i en trivselträff den 18 oktober. Tipspromenad samt 

 grillning. 



 

 

§ 8 Övriga frågor 

 Inköp av deltagarpriser till solvalla utställningen om vi inte får sponsrat av 

 Grizzly. Cattlin ordnar eventuellt inköp av deltagarpriser. 

  

 

§ 9 Nästa möte 

 Telefonmöte tisdagen den 26 augusti klockan 19:00 

 

§ 10 Mötets avslutande 

 Cattlin tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

 

 

 

 

 

 

___________________       ____________________           ____________________ 

Ordförande        Sekreterare               Justerare 

Cattlin Marques       Pernilla Magnusson               Kenneth Nordqvist 


