
Dagordning för SLK Östras möte den 12 januari kl 19:30 
Närvarande: Cattlin Marques, Fredrik Svarén, Kenneth Nordqvist, Mona Fagerbrink, Pernilla 
Magnusson från §5, Linda Dahlqvist från §8 
Anmält förhinder: Terese Röjsäter 
 
§ 1  Mötets öppnande 

Cattlin förklarade mötet för öppnat 
 
§ 2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägget §10 a) Flytt av utställning 
 

§ 3  Val av justerare 
Mötet beslöt att välja Kenneth  
 

§ 4  Ekonomi 
a) Preliminärt bokslut 
Mötet kunde konstatera att vi gör en rejäl vinst 2014 helt och hållet beroende på den 
inofficiella utställningen Genrepet. Annars hade vi varit nära ett nollresultat som 
årsmötet gav oss i uppdrag att sikta på.  
b) Budget 2015 
Mötet gick igenom 2014 års resultat per kostnadsställe och diskuterade hur budgeten 
bör presenteras. Cattlin fick i uppdrag att sätta ihop ett budgetförslag som sedan 
skickas ut per mail till styrelsen.  
 

§ 5  Årsmötet 1 mars 
Lokal för årsmötet är bokat på Norra Stockholms hundcenter. Det blir årsmöte och 
sedan träning efter.  
a) styrelsen propositioner ( Rallylydnad på SM)  
Mötet gav Cattlin i uppdrag att skriva ihop en proposition till årsmötet angående 
rallylydnad på riksstämman.  
 
b) Verksamhetsberättelse 
Mötet gav Cattlin och Pernilla i uppdrag att skriva en verksamhetsberättelse som 
sedan skickas ut till resten av styrelsen. 
 
c) Årspriser (antal, rosetter , regler) 
Mötet diskuterade årspriserna och beslöt att köpa in rosetter till de som placeras 1-3 
samt att fortsätta att ha samma agilityregler som distriktet haft tidigare och inte följa 
de centrala reglerna för agility med ett stort antal agilitypriser. Detta då det i dagsläget 
är få som tävlar i agility och det blir en stor kostnad för distriktet att köpa in en mängd 
olika priser till agilityn. 

 
§ 6  Riksstämman 

a) Utställningen 
Sedan tidigare är 2 domare bokade. En valpdomare/reservdomare håller på att bokas.  
Mötet beslöt att köpa in rosetter till årets båda rasspecialer, Lapphunds SM, DM samt 
Årspriserna köps in under våren i en och samma order för att få ner priset. 
 
Mötet beslöt att även i år köpa in renar till våra rasspecialer trots att det är en stor 
kostnad. Vi vet att de är mycket populära bland utställarna.  
 



Då vi inte har haft några ökade kostnader mer än en liten höjning av 
stambokföringsavgiften så beslöt mötet att fastställdes årets anmälningsavgifter i 
östra till:   180kr veteran, 100 kr valp och 250 kr för övriga. Rabatt från tredje hunden 
anmäld i officiell klass kvarstår.  

 
b) Middagen  
Mötet diskuterade olika lösningar och kom fram till att smärtgränsen ligger på ca 200 
kr- 250 kr per person. Petra tar och ser om hon kan hitta lämplig cateringfirma. Fredrik 
hjälper till. 
 
c) Lapphunds SM ( Lördagen)  
Mötet diskuterade genomförande och kom fram till att i år skall inte Lapphunds SM 
hamna i skymundan utan vara något vi satsar på. 
Fredrik håller kontakt med pressen 
Agility-Pernilla är hinder och domaransvarig 
Rally och Lydnad: Cattlin är material och domaransvarig 
Mötet beslöt att ta fram en SM tröja som kommer finnas att köpa till självkostnadspris 
med förbeställning.  

 
§7  Genrepet 

Mötet summerade Genrepet. 
 
§ 8  Träffar, verksamhet 2015  

Cattlin håller i en lapphundspromenad i Stockholm under februari 
Linda håller i en viltspårsträff i Uppland under våren. 
Mötet diskuterade MH och beslöt att arrangera ett MH på våren och ett på hösten om 
vi kan köpa tjänsten från en klubb, annars så arrangeras ett MH under året.  Cattlin har 
varit i kontakt med ett hundsim för prova på träff och med Catharina Ellestrand 
angående en BPH föreläsning ( uppfödarträff) i april månad. Vi diskuterade även en 
Naturpromenad med grillning samt ringträning under våren/försommaren.   

 
§ 9  Övriga frågor 

a) Flytt av vårutställning 2016 
Då STOKK Har flyttat sin utställning från påsken till december beslöt mötet att flytta 
SLK Östras vårutställning till Österbybruk den 28 Maj 2016. 
 

§ 10  Nästa möte 
Mötet beslöt att ha ett telefonmöte tisdagen den 3 feb  19:30  
 

§ 11  Mötets avslutande 
Cattlin tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.  

 
 
 
 


