
SLK Östra MÖTE 2015-08-16 – telefonmöte 

1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet för öppnat 

 

2. Fastställande av dagordning  

Mötet fastställde dagordningen. 

 

3. Val av justerare  

Mötet beslöt att välja Fredrik Svarén att justera protokollet 

4. Ekonomisk rapport  

Cattlin rapporterade att inga större förändringar skett sedan förra mötet. Anmälningsavgifter 

för utställningen ar börjat att komma in.  

 

5. Utställning höst 2015  

I dagsläget är det på Flaten som utställningen kommer att arrangeras. Problemet som finns 

är att vi inte har fått tillstånd till att parkera nära utställningsplatsen. Det blir därför långt att 

gå från parkeringen. Vi kommer att fortsätta undersöka om det finns möjlighet att arrangera 

utställningen på en för utställning mer tillgänglig plats. Cattlin har mailat Pudelklubben om 

Gubbängsgärdet och Frälsningsarméens Ågestagården. Cattlin kommer att fortsätta att leta 

andra lämpliga platser. 

 

6. Sponsorer  

De sponsorer vi har klara i dagsläget är Royal Canin, Brickebo, Herding instinct och Lapp O 

Lagoms kennel. Alla rosetter och CK-renar är redan beställda. Vi skulle dock behöva någon 

som jobbar i ringen. Fredrik ska inte ställa ut. Jenny kollar med någon förälder. Fredrik 

kommer att vara huvudansvarig i ringen, samt kommisarie. Det kommer att behövas lite 

avlösning för att dela ut priser också. Karolina kommer inte ha möjlighet att vara på plats, 

men ska sitta i bestyrelsen tillsammans med Anders Magnusson (pernillas far). Cattlin ska 

tillfråga Tina Ahlman ifall även hon kan sitta i bestyrelsen. I dagsläget är inte parkeringen det 

allra viktigaste och det är bara 23 stycken anmälda just nu. Starttid är 10.00 för ringen. När 

det gäller anmälningar är det viktigt att vi dubbelkollar så att de som anmält verkligen är 

medlemmar. Om det kommer in svenska anmälningar via den utländska anmälningen är det 

extra viktigt då själva sidan inte varnar för eventuellt utgånget medlemskap. 

 

7. Inofficiella utställningen  

Cattlin har jagat Lotta Andersson på Jälla via mail och telefon. Det är henne vi tidigare har 

haft kontakt med. Troligen är det inte så mycket aktivitet där just nu eftersom skolan inte är 

igång. Förra året tog det ett bra tag innan fakturan kom på hyran. När det gäller domare har 

Rose Marie Emery sagt att hon kan döma igen. Dock ska hon i så fall döma andra raser än 

förra året. Utställningen ska hållas första advent. 

 

8. Utställningar 2016  

Vi har fått godkänt att vi får flytta vår utställning i samband med österbybrukshelgen; 28 maj. 

Domare behövs till den utställningen. Styrelsen kan komma med önskemål. På hösten 

kommer Esa Ruotsalainen att döma. Vi ska kolla upp ifall Häverö BK kan tänka sig att hyra ut 

sin klubb. De flesta som åker till Eckerö åker ju via Grisslehamn och Häverö ligger nära 

Grisslehamn. Hans Åke Sperne har tackat ja till att döma de raser Esa inte dömer. Gällande 



Österbybruk så ska Cattlin kolla litegrann när det gäller utställningsplats. Idrottsplatsen är en 

bra plats. Folk kan fricampa samt att vi när utställningen hölls där senast, hade tillgång till 

klubbhuset, toalett m.m. 

 

9. DM/Klubbdag  

Det är ännu inget datum bestämt. Pernilla har kollat lite med Olandstraktens BK och har koll 

på priserna för hyra där. Förslag på datum är den 3 oktober. 

 

10. Övriga Frågor  

Fredrik har funderingar om ett mail gällande studieförbundets saker, då det kom erbjudande 

om att gå kurser. Enlig Cattlin var det ingen anmäldes. Fredrik är orolig över att han anmält 

sig till något men inte kom ihåg att han gjort det eller vilket datum. 

 

11. Nästa möte 

Mötet beslöt att ha nästa möte den 6 september, i vecka 36 klockan 19. 

 

12. Mötets avslutande  

Cattlin tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.  

 

 

 


