
Svenska Lapphundsklubben
Sra distriktet

Protokoll fr蚣 Styrelseme 30/1 2012 kl. 20.30. Telefonme.

N舐varande: Johan Haglund (mesordf), Hanna Bradley (messekr) Marianne Stenstr,  Cecilia ﾅkesson, Camilla Lindberg, Carina Gunnarsson

ｧ 12-01 Mets pnande: Ordfande Johan pnade met

ｧ 12-02 Fastst舁lande av dagordning: dagordningen fastst舁ldes.

ｧ 12-03:Val av justerare: Till att justera protokollet valdes Cecilia ﾅkesson

ｧ 12-04: Feg蘰nde protokoll: Hade inte publicerats p� hemsidan, men kort referat gavs muntligt, och protokollet lades till handlingarna.

ｧ 12-05:Rapporter
a. Ekonomi: Camilla redovisade fra 蚌ets resultat utifr蚣 utskickad sammanst舁lning. 
b. Kommitt馥r
Utst舁lningskommitt駭; Mjult 2012: Hanna och Johan ordnar skriftligt avtal f platsen. Ringsekreteraravtal f 2012 舐 ordnade. domare 2013: 
Hanna ringer domare f 2013 igen.
 c. Lydnads-, Tj.h.- Bruks-, Agilitykommitt駭 ; aktiviteter 2012
Marianne har pratat med Lena i Hultsfred sp蚌aktivitet n舐 sn fsvinner

d. MH-kommitt駭: inga planerade aktiviteter

ｧ 12-06: Verksamhetsplan avst舂ning. Fberedelse f 蚌smet, se n舖ta punkt.

ｧ 12-07: ﾅrsme 2012
1.	Program 蚌smet: 120304 djursjukhuset malm� 11.00-12.30: fel舖ning friskv蚌d och hundmassage, fevisa massage. Marie Bergerg蚌d-Christensson leg. sjukgymnast. D舐efter fika och sedan 蚌sme 13.00. 
	Cecilia best舁ler glasstatyetter.
	Johan kollar om vi har tillr臘kligt med plaketter till arb. hund.
	Johan ordnar n舐varolista
	Hanna och Johan ordnar handlingar till 蚌smet.
2.	Verksamhetsber舩telse 2011: Johan har skickat ut fslag. Denna ska kompletteras med antal medlemmar f 2011 samt andra sm� 舅dringar.
3.	Ekonomisk redogelse 2011: Camilla har skickat. 
4.	Budget 2012: Camilla har satt ungef舐 likadan budget som f 2010, med korrigering f nya arvoden. Vi beslutade att denna 舐 styrelsens fslag.
6.	Dagordning ﾅrsmet: Johan har skickat ut fslag enl stadgar. Sista datum f inkomna motioner 舐 14 dagar innan 蚌smet.
7.	Verksamhetsplan f 2012: diskuterades. Aktivitet i Hultsfred under v蚌en. Cecilia kan t舅ka sig ha aktivitetsdag i Sk蚣e om vi har en plats att vara p�. Carina kollar mligheterna att vara p� Snogeholm. 

ｧ 12-08: Inkomna skrivelser

1. Nya utst & championatregler
2. domararvodet ht till 950, ringsekr 800, reseers 18.50
3.seminarium f domar- och utst舁lningsansvariga kommer h虱las i okt 2012, sthlm. skk arr.
4. datum f riksst舂ma 19 maj, samt sista datum f motioner (13 april) fr蚣 CS.

ｧ 12-09: ﾖvriga fr虍or
1. Uppfarmet f SLK i sthlm, dec diskuterades kort.
2. tbilding f utstansavriga. Ingen info om detta kommer h虱las i sra sverige
3. Ordfandefr虍an diskuterades kort.


ｧ 12-10: N舖ta me: 蚌smet 4:e mars +konstituerande me direkt efter 蚌smet.

ｧ 12-11: Ordfande Johan avslutade sitt sista telefonme. 


Vid pennan:



Hanna Bradley, sekreterare

Justeras:




Johan Haglund, ordfande		Cecilia ﾅkesson, justerare


