Svenska Lapphundsklubben
Södra distriktet

Protokoll för Styrelsemöte 2/5 2011 kl. telefonmöte

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


11-§50 Ordförande förklarade mötet öppnat

11-§51 Dagordningen fastställdes

11-§52 Cecilia Åkesson utsågs till att justera protokollet

11-§53 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

11-§54 Rapporter
a. Ekonomi: Inbetalningar till utställningen i Gränna rullar in. 
b. Kommiteer: bordläggs till senare möte.

11-§55 Verksamhetsplan: avstämning bordläggs till senare möte.

11-§56: Inkomna skrivelser: bordläggs till senare möte

11-§57: Riksstämman 2011

a.	Lapphunds-SM: 13 ekipage anmälda hittills i agility, 8 ekipage i lydnad. Priser från Sveland (Carina) och polkagrisar till alla startande (Johan).
Agility: 
I lagtävlingen summeras lagmedlemmarnas placering, lägst summa vinner. 
Anna ordnar ritad bana till agility. 
Marianne har kollat upp hinder med Aneby BHK där vi kan låna/hyra hinder. 
2 tidtagare behövs.
Anna eller Cecilia agerar reservdomare när ordinarie domare tävlar.

Lydnad:
Marianne har ordnat en domare som ska få protokoll/regler. Han ersätts med sedvanliga 250 kr +reseersättning. 
Johan & Karin ger kommandon och visar poäng
Ett sekretariat behövs som summerar poäng

b.	Utställningen
Finske domaren flyger till Norrköping på torsdag em, därifrån fredag em. Hur ordna skjuts till och från flygplatsen? Vi kollar om någon utst.deltagare kan plocka upp honom. Mariannes man kan skjutsa tillbaka på fredag.
Hanna bekräftar med ringsekreterarna samt gör upp vem som skriver resp ropar.
Bord och stolar hämtas från skolan
Partytält från Vadensjö byalag: Hanna och Johan gör upp om transporten.
Anmälningstiden förlängd till den 10:e.
Rosetter: Camilla ser över
Kompostgaller: Johan tar med. 
Lista med priser: Anna
FIKA: Anna & Hanna bakar, Cecilia undersöker inköpsalternativ på dricka, Hanna kollar närbelägna affärer (Maxi etc) där vi kan handla grillkorv. Johan ordnar briketter.
Inget barn med hund kommer hållas.
Cecilia gör blomsterarr till BIS-hundarna.
Bestyrelse: Hanna, Cecilia och Stig.
Cecilia köper lottringar.

c.	RS
-Middag: Hanna och Cecilia ordnar frågesport/lek till middagen
-Delegater från distriktet: Marianne Stenström, Hanna Bradley, Cecilia Åkesson, Sofie Elofsson, Linda Gustafsson, Lotta Wilander, Fredrik Jansson.
-Motioner från distriktet: PR för raserna.

11-§58: Inga övriga frågor

11-§59: Nästa möte: 23:e maj kl 20.30

11-§60: Mötet avslutades 



Vid protokollet:				Justerare:				Justerare


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






