
Mötesprotokoll för SLK Östras möte den 9 Mars 19:30 

Närvarande: Cattlin Marques, Fredrik Svarén, Pernilla Magnusson, Mona Fagerbrink, Sosso 

Kilic, Karolina Ross och Jenny Andersson-Mård 
  

§ 1  Mötets Öppnande 

Mötet förklarades öppet av Cattlin Marques 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes och lades till handlingarna 

 

§ 3 Val av justerare 

Mötet beslöt att välja Karolina Ross att som justerare 

 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll 

Föregående protokoll är inte justerat ännu 

 

§ 5 RS & Middag 

Lokalen är bokad och betald. CS har betalat sin del. Offerter har samlats in 

sedan tidigare och det är redan bestämt vilken offert vi ska ha. Kontakt ska tas 

med cateringfirman. Summan blir 200 kronor, även om middagen kostar lite 

mindre, tanken är att det ska finnas lite att röra sig med. Ett förslag är att köpa in 

alkohol-haltiga drycker och sälja på plats. Om vi inte hyr in serveringspersonal, 

är det viktigt att vi finns tillgängliga vid middagen, samt städar efteråt. Maten 

blir en buffé. Annons för eventet är inskickat och kommer i nästa Lapphunden. 

Anmälan ska göras till middagen och kommer att ske via mail. 

 

§ 6 RS utställningen 

Tre domare är bokade; Eija Lähtimäki, Carin Åkesson och Ann-Christin Edoff. 

Eija ska döma FLH och Carin  SLH och LVH. Ann-Christin dömer valpar och 

juniorklass FLH vid hög anmälningsiffra. Reservdomare är annonserat. Inga 

återbetalningar görs på anmälningsavgiften Bedömningen startar kl 13.00 och 

räknas ta ca fyra timmar.  

Ringsekreterare är bokat för två ringar. Cattlin ska boka två till, för att täcka upp 

för en eventuell tredje ring. 



 Förfrågningar kring att Eija föreläser har funnits. Helena Bergström, CS och 

Cattlin har varit i kontakt med Eija, som avböjt. 

 Sponsorer behövs. Klara sponsorer är XL Zoo och Dog Valley. Fredrik 

kontaktat Svealand, men inte fått slutgiltigt svar. Viktigt att alla hjälps åt; inte 

tigga utan erbjuda annonsplats och hemsideadress i utställningskatalogen, samt 

erbjuda dem att skicka med banderoll som vi kan sätta upp på 

utställningsplatsen. 

 Rosetter och renar kommer att beställas in. Renar beställs för hela året redan 

nu. Mötet beslöt att beställa in deltagarrosetter till både Lapphunds SM och 

utställningen istället för deltagarpris  

 

§ 7 RS SM 

Det är svårt att få tag på agilitydomare, med tanke på flertalet tävligar samma 

helg. Tina Lindqvist och Irene Johnson kommer att hjälpa till under agilityn. 

Sosso ska prata med en vän som är autoriserad agilitydomare. 

Lydnads och Rallylydnadsdomare jobbar Cattlin och Pernilla på. 

 

§ 8 Träffar 

Det finns några träffar inplanerade redan nu. Det har kommit in önskemål på en 

ny promenad vid hagaparken, då de som var där tyckte att det var väldigt trevligt 

och uppskattat. Så det ska försöka att planeras in en ny sådan. Alla får komma 

med förslag gällande träffar. Förra året hölls det en i Norrköping som var ganska 

välbesökt. 

Cattlin har även kontaktat brukshundsklubbar gällande MH och inväntar svar. 

Karolina och Sosso erbjuder sig båda att de kan tänka sig att hålla i någon kurs 

om det skulle vara önskvärt. 

 

DM kommer att anordnas i år precis som förra året. Tanken är att det ska hålla 

under hösten 2015. Dock ska ingen föreläsning hållas i samband med det som 

förra året, då Frida Binette föreläste om freestyle och det bara var ca 5-6 

personer som stannade efter DM:et och deltog.  

 

§ 9 Övriga frågor 

Genrepet ska anordnas även i år. Det var väldigt uppskattat av många. Datumet 

bestämdes till den 29 November. Jälla var väldigt billigt att hyra och vi måste 

fundera över om vi ska vara där igen iår eller om vi kan hitta någon annan plats. 

Tanken är att vi ska försöka hitta sådan stor plats som möjligt, till så liten 

summa som möjligt. Jälla är 24x80 meter. Ska vi använda oss av Jälla ridhus 

även i år, är det viktigt att vi rekar lite bättre samt tar ner storleken på ringarna 

litegrann. Förra året var dem i största laget. Får vi fler anmälningar i år, behövs 

det troligen en till ring. 

 



§ 10 10. Nästa möte 

Mötet beslöt att nästa möte ska hållas den 27/4 klockan 19:30 

 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

........................................................ 
Protokollförare 

 

........................................................                    ........................................................... 
Ordförande                                                              Justerare 


