
Mötesprotokoll för SLK Östras styrelsemöte den 14 Juni kl 19:30 

Närvarande: Cattlin Marques, Fredrik Svarén, Pernilla Magnusson, Jenny Andersson Mård, Karolina 

Ross, från 6 Sosso Cilic. Ej anmält förhinder: Mona Fagerbrink.  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Mötet beslöt att fastställa dagordningen 

 

§ 3 Val av justerare 

Mötet beslöt att välja Jenny Andersson Mård som justerare 

 

§ 4 Ekonomisk rapport 

Mötet gick igenom resultaträkningen. Ännu har vi inte fått alla fakturor för RS. Men som det ser ut idag 

gick vi med vinst på utställningen. Ungefär den förlust som var budgeterad på RS middagen och 

ungefär jämnt ut på Lapphunds SM.  

 

§ 5 Utställare utan medlemskap 

Tre utställare hade inte ett giltigt medlemskap när de ställde ut på östras utställning på Gålö. Två av 

dem hade anmält som utländsk medlem och då syns inte att de inte har ngt giltigt medlemskap. Den 

tredje var rödflaggad i utställningshanteraren men eftersom hennes medlemskap var giltigt vid 

anmälningstidens utgång så lämnades det utan åtgärd. Det visade sig sedan efter flera vändor med 

CS att just denna medlems medlemskap gällde till juni 2015. Östras styrelse ser att det är viktigt att 

CS skapar nedskrivna rutiner runt medlemsinbetalningarna. Det finns inte heller i stadgarna några 

tydliga riktlinjer om hur ett medlemskap gäller. Så det kan vara värt att få in en motion om 

stadgeändring. För östras del så finner vi att det INTE är östras sak att skicka ut medlemspåminnelser. 

Det är CS som sköter medlemshanteringen och vi har sedan det ändrades behörigheter på hemsidan 

begränsad möjlighet att kontrollera medlemskap. Vi kommer dock skriva i informationen för våra 

utställningar att det är viktigt att utställaren kontrollerar att giltigt medlemskap finns samt att vi måste 

vara noggrannare att kontrollera medlemskap på de utlandsanmälda svenska ekipage som finns.  

Östra finner att attityden mot medlemmar inte är förenligt med god medlemsvård och vi blir förvånade 

att man hellre i första hand vill straffa än att ge medlemmen/blivande medlemmen en chans att göra 

rätt. Att låta utställaren få 2 veckor på sig att betala in medlemsavgiften och att den annars hade fått 

stryket resultat hade inte varit någon prestigeförlust för CS men hade varit ett mycket trevligare sätt att 

lösa den uppkomna situationen på. 

 

§ 6 Höstens utställning 

a) Funktionärer. Det är först och främst pristältet som skall bemannas och där måste vi rotera så att 

ingen behöver stå hela dagen. Domare: Arild Berget från Norge är bokad.  Ringsekreterare är 

tillfrågade.  
b) Plats. Det är inte enkelt att hitta en plats i Stockholms kommun men styrelsen jobbar vidare på detta 

och håller löpande kontakt i vår fb grupp.  

c) Sponsorer. Mötet beslöt att jobbar på samma sätt som inför RS utställningen med en lista där 

styrelsen redovisar vilka vi kontaktat och resultat a vår kontakt i vår fb grupp.  

 

§ 7 Träffar/aktiviteter 

a) 3 juli promenad vid kanalen i Söderköping.  



b) 25 Juli. Ringträning och rallylydnad samt grillning i Gottröra 

c) DM Pernilla kontaktar Olandstrakten BK och ser till att hitta ett lämpligt datum när klubben är ledig.  

d) MH/BPH Den brukshundklubb vi har varit i kontakt med kan inte längre leverera den tjänst de 

kunnat förut, så mötet beslöt att vända sig till någon av de som arrangerar BPH och köpa tjänsten av 

dem.  

e) Inoff utställning. Mötet beslöt att boka Jälla den 29 november, Cattlin sköter det. Jenny ansvarar för 

att boka domare.  

 

§8 RS  

Hela punkten skjuts till nästa möte 

 

§9 Övriga frågor 

*Extra RS 

Jenny tog upp frågan om extra RS som vi tidigare har diskuterat. Mötet beslöt att avvakta och se hur 

det hela utvecklas men konstaterar att det finns oklarheter varför alla södras delegater inte fick rösta 

och att det redan har hoppat av personer i det nya CS.  

§ 10 Nästa möte 

Mötet beslöt att nästa möte blir den 25 juli i Gottröra.  

 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.  


