
Svenska Lapphundsklubben
Södra distriktet

Protokoll för Styrelsemöte 29/8 2011 kl. 20.30 
Deltagare: Johan Haglund (mötesordf), Hanna Bradley (mötessekreterare), Cecilia Åkesson, Anna Ziegler, Camilla Lindberg, Marianne Stenström, Carina Gunnarsson


11-§82  Ordförande Johan öppnar mötet och hälsade alla välkomna tillbaks efter sommaren.

11-§83  Dagordningen fastställdes

11-§84  Val av justerare: Camilla Lindberg valdes till att justera protokollet.

11-§85  Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

11-§86 Rapporter
a. Ekonomi: 590 kr i medlemsavgifter har inkommit, annars inga händelser under sommaren. Kostnad för stambokföring väntar vi på.

b. Kommittéer
1.	Utställningskommittén: Efter Grännautställningen har klagomål inkommit på att inga rosetter delades ut till 2:an och 3:an i uppfödarklass. Mötet bestämde att skicka rosetter i efterhand till 2:or och 3:or i både uppfödar- och avelsklasser.

8 september 2012 hålls vår egen utställning i samband med Sofieroutställningen. Johan undersöker om vi kan hyra Mjöhults IP. Nils-Arne Törnlöv är domare, ringsekreterare är tillfrågade.

Mötet dryftade frågan om att ordna en inofficiell utställning under vintern 2011/2012. Vi beslutade att inte hålla någon utställning under denna tid, men lyfta frågan igen vid nästa möte inför våren-2012.

2.	Lydnads-, Tj.h.- Bruks-, Agilitykommittén ; aktiviteter 2011: Linda Gustafsson har lapphundsträff på Öland 2:a oktober. 

Mötet spånade kring andra idéer och bordlade sedan frågan.

3.	MH-kommittén. 
Bordlades till nästa möte

11-§87  Verksamhetsplan avstämning: idéer bollades enligt ovan.


11-§88  Årsmöte 2012. 
Mötet diskuterade olika alternativ på aktiviteter och platser. Cecilia undersöker möjligheterna till att ordna prova-på-hundsim i Malmö. Preliminärt datum 4:e mars.

11-§89  Inkomna skrivelser. 
Från SKK har inkommit ” tillämpningsanvisningar –djurförbud” om hur man hanterar personer belagda med djurförbud som anmäler sig till utställningar.

11-§90  Övriga frågor
Mötet väckte tanken att vid årsmötet uppvakta medlemmar som ordnat träffar eller på annat sätt engagerat sig i klubben under året.  

11-§91  Nästa möte
Nästa möte hålls 24:e oktober kl 20.30
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