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Svenska Lapphundsklubben
Södra distriktet

Protokoll för Styrelsemöte 20/6 2011 kl. telefonmöte

Deltagare: Johan Haglund, Hanna Bradley (mötessekreterare), Cecilia Åkesson, Anna Ziegler, Marianne Stenström (ersättare för Camilla Lindberg), Carina Gunnarsson


11-§71 Ordförande förklarade mötet öppnat

11-§72 Dagordningen fastställdes

11-§73 Cecilia Åkesson utsågs till att justera protokollet

11-§74 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

11-§75 Rapporter
a. Ekonomi: Mötet gick igenom den ekonomiska rapporten från riksstämman i Gränna. Arrangemanget gick ca 16000 kr med vinst. Detta mycket tack vare det stora antalet anmälda hundar till utställningen.

b. Kommiteer:
	1. Utställning: uppföljning av Gränna, se § 78
	2. Lydnads-, Tj.h.- Bruks-, Agilitykommittén: Inga planerade aktiviteter
	3. MH-Kommitten: Inga planerade aktiviteter

11-§76 Verksamhetsplan: Idéer inför hösten diskuterades och bordlades till nästa möte.

11-§77: Inkomna skrivelser: 
a. Från SBK: anmälan för arrangerande av lydnadsprovstävling 2012 ska lämnas in senast 11 augusti. Vi kommer inte att arrangera något sådant.
b. Från SKK: utställningsresultat måste numera matas in manuellt av arrangerande klubb/förening på SKK:s web. Johan har gjort detta för Grännautställningen.

11-§78: Uppföljning Riksstämman 2011

a. Lapphunds-SM:
Roligt med så många anmälda. Deltagarna var nöjda, med både arrangemang och prisbord. Vi diskuterade däck-hindret i agilityn, som enligt stadgarna ska vara på medium (dvs låg) höjd. Kanske skulle detta, av säkerhetsskäl, vara på hög höjd för large-hundar? Cecilia skriver till tävlingskommitten och påpekar detta. Vi konstaterade också att Rallylydnad vore roligt att ha med.

b. Utställningen:
Arrangemanget flöt på mycket bra. I vårt utställnings-komihåg ska vi anteckna hur resultatlistor och kritiklappar ska vara ifyllda. Kritik inkom angående rosetter till uppfödar- och avelsgrupp där 1:orna fick rosett men inga andra. Vi lyssnar på kritiken men lovar ingenting bestämt...

c. Rasmöten och riksstämma:
Synd att så få deltog i riksstämman. Arrangemanget fungerade bra.

Övrigt:
Tack är skickat till kennelsponsorer, domare, ringsekreterare & agilitydomare. En bra bild att skicka till Doggy efterlyses, där sponsringsprodukterna syns väl.
Riksstämman blev ett mycket lyckat arrangemang med såväl nöjda utställare som ringsekreterare och domare. Tack alla som hjälpte till!

11-§79: Övriga frågor. Mötet funderade löst över träff i samband med Sofieroutställningen.

11-§80: Nästa möte: 29:e augusti.

11-§81: Mötet avslutades 



Vid protokollet:				Justerare:				Justerare


Hanna Bradley/ sekreterare		Johan Haglund/ ordförande		Cecilia Åkesson/ justerare








