
Mötesprotokoll för SLK Östras möte den 4 Maj 19:30 

Närvarande: Cattlin Marques, Mona Fagerbrink, Fredrik Svarén, Karolina Ross, Jenny Andersson 

Mård. Från §5 Sosso Kilic. Anmält förhinder: Pernilla Magnusson.  

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet för öppnat 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 
  Mötet beslöt att fastställa dagordning  

 

§ 3 Val av justerare 
Mötet beslöt att välja Fredrik Svarén som justerarer 

 

§ 4 Ekonomi 
Anmälningsavgifter och middagsavgifter har kommit in så ekonomin ser för 

närvarande god ut. Men de allra flesta utgifterna är inte betalda ännu. Vi har 

ännu igen exakt siffra när det gäller domararvode, resor m.m. 

Det finns några anmälningar som ännu inte är betalda .Cattlin kommer att gå 

igenom detta då vissa har  presentkort och det ska även gå iväg påminnelsemail 

till dem som ännu inte betalat. Vissa anmälningar har inte gått att bocka av som 

betalda trots att de varit betalda.  

Till middagen är det trettiotvå stycken av de femtio anmälda som har betalat.  

Anmälningssiffrorna är följande när det gäller utställningen; 75 stycken Finska 

Lapphundar, 50 stycken Svenska Lapphundar och 16 stycken Lapska 

Vallhundar. När det gäller anmälningarna till Lapphunds-SM har det blivit en 

del, vilket har varit över förväntan. Vi kommer att få in en del pengar på 

anmälningsavgifterna, men kostnaderna för just lapphunds SM kommer nog 

överstiga intäkterna.  

 

§ 5 RS Middagen 
Till middagen:  Vi har fått 50 stycken anmälningar.  

Vi har anlitat en cateringfirma som kommer att köra ut maten. Till middagen är 

det tänkt att vi alla ska hjälpas åt med servering m.m. På dagen kommer Cattlin, 

Pernilla, Fredrik och Jenny att finnas där och det behöver ställas i ordning bord 

inför middagen. 

Funktionärsfördelning:  Det är viktigt att vi fördelar uppgifterna eftersom vi 

ska sköta allting. Gästerna kommer att få hemgjord pannacotta till efterrätt med 

kaffe. Vi kommer även att servera måltidsdryck till maten, samt mineralvatten. 

Vi ska köpa in alkoholhaltiga drycker till försäljning. Fredrik köper på 

Systembolaget och lämnar tillbaka det som inte blir sålt. 

 



§ 6 Utställning 

Vi fördelar uppgifterna på utställningen. Tanken är att vi ska skicka ut 

nummerlapparna via mail, för att spara på våra resurser på utställningsdagen. Vi 

kommer att behöva någon som säljer rosetter och kataloger. Det kommer att 

vara två ringar. Den ena kommer Eija döma Finsk Lapphund. I den andra 

kommer Carin Åkesson att döma Svensk Lapphund och Lapsk Vallhund.  

När det gäller rosetter kommer bedömning- och placeringsrosetter att säljas. 

Bedömningsrosetter från Silvi kommer att kosta 50 kronor styck. 

Placeringsrosetterna som är beställda från England är lite finare och större och 

kommer att kosta 60 kronor. 

Bestyrelse kommer att bli Mona, Tina och Karolina. Fredrik blir kommisarie. 

När det gäller hämtning och lämning av Eija, ska Catllin kolla lite med med folk 

som inte ställer ut. Eventuellt kan de ta Arlanda Express in till stationen och vi 

kan hämta dem där. Eijas plan hem till Tampere går klockan 20.30. 

När det gäller funktionärslunch ska vi ordna med pastasallad. 

När det gäller kök finns det en massa regler gällande mathållning. Kan bli lite 

svårt med försäljning. Eventuellt kan vi kanske köpa in renklämmor och 

delicatobitar. Kanske kan vi även fixa grill och korv/hamburgare med bröd som 

personerna själva får grilla. 

 

§ 7 Lapphunds-SM 
Det har varit svårt att få tag på domare eftersom det är mycket tävlingar 

samtidigt som Rikstämman. Mötet beslöt att Pernilla är domare i agilityn och 

Cattlin inom lydnaden. Vi har lyckats boka in en rallylydnadsdomare. Den 

domaren kommer att ta med sig material. Vi får låna en agilitybana av 

Södertälje BK. Tina och Irene hämtar banan Till lydnaden kommer det att 

behövas ett hinder. Troligen har Cattlin det, samt apportbockar. Priser är redan 

inköpta. 

Det vi saknar är skrivare i alla grenar. Pernilla kan troligen skriva i 

rallylydnaden. Cattlin ställer även upp som tävlingsledare när det gäller 

lydnaden. Förberedelser innan kommer att vara att förbereda plan. Senast den 8 

maj skickas PM ut. 

Det som behövs innan är att förbereda plan. 

 

§ 8 Träffar 
Vi har under vården gjort promenader runt Brunnsviken. Flera har visat 

uppskattning över detta. Det finns förslag om vi skulle inför de som en grej; typ 

Rädda Lapphundsmilen. Kanske kan vi gå på Djurgården inne i Stockholm. 

Karolina har anordnat en promenad på Gotland. Det var 12 stycken som deltog. 

Det är riktigt bra för att vara Gotland. Tanken är att det i maj ska anordnas en 

till. 

När det gäller Lapphunds-DM i distriktet kommer det att anordnas under hösten. 

Vi har ännu inte bestämt något datum för tillställningen. 

Förra årets föreläsning i samband med DM blev inte bra då de flesta var trötta 

efter DM:et. Så en föreläsning skall helst arrangeras ensamt utan andra 

aktiviteter. Förslag på tema var anti-kastrering och allmän hälsa.   

 



§ 9 Höstens utställning 
Vi har ingen domare bokad till höstens utställning. Det är bra om flera kan 

lämna förslag till domare. Det som är viktigt att tänka på är att domaren inte bör 

ha dömt någon utställning geografiskt nära under de senaste 6 månaderna. Helst 

ska personen inte nyligen ha dömt inom SLK heller. Har ni domarförslag, maila 

dem till Cattlin. 

Datum för utställningen är den 19 september. Utställningen måste anordnas 

inom Stockholms kommun. Det finns lite förslag på platser bl a Gubbängen, 

Gärdet eller Årstafältet. På Gubbängen kan det vara så att pudelklubben 

eventuellt kan ha en lokal kvar där. Ett annat ställe skulle kanske kunna vara 

planen som Skarpnäcks hundungdom har. Nackdelen kan vara att vi har raser 

som kan vara högljudda. 

 

§ 10 Övriga frågor 
Medlemskap: Det är 27 stycken av våra medlemmar vars medlemskap har gått 

ut. Vi kommer att skicka ut mail till de som har mailadress. Till övriga går brev 

ut via vanliga posten. 

 

§ 11 Nästa möte 
Mötet beslöt att nästa möte kommer att vara den 27 maj. 

 

§ 12 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.  


