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Svenska Lapphundsklubben
Sra distriktet

Protokoll fr蚣 Styrelseme 26/4 2012 kl. 20.30 



Deltagare: Marianne Stenstr (ordf) Hanna Bradley (sekr) Cecilia ﾅkesson, Anna Ziegler, Camilla Lindbergh

ｧ12-24: Ordfande pnade met.

ｧ12-25: Val av justerare. Till justerare valdes Cecilia.

ｧ12-26: Feg蘰nde protokoll, uppfjning
	rapporter: medlemspengen 10 kr per medlem 舐 inkommet.

	utst舁lning: Doggy ej sponsor, Anna fixat annan. Marianne har skrivit annons till 	hemsidan och n舖ta nummer av lapphunden. Domare 2013: Hanna har inte f蚯t n虍ot 	svar.

ｧ12-27: Rapporter:
a) Ekonomi. inget nytt, v舅tar p� inbetalningar f htens utst舁lning

b) Utst舁lningskommitten: Kommissarie, m蚶te vara utbildad. Marianne underser n舐 s蘚ana utbildningar h虱ls. Kontrakt f lokalen? Marianne ska ringa och kolla s� allt 舐 klart. Sponsring: vi har det i bakhuvudet. G� ut till uppfare och fr虍a l舅gre fram.

c) Lydnad/tj舅stehunds/bruks-kommitteen: Inga fr虍or.

d) Aktiviteter 2012: 28:e april i vimmerby, sp蚌tr臟f. 27:e maj Snogeholm: Promenad och aktivitetsbana. Samling 11.00, grillning och eget fika. Anm舁an till Carina. Hanna tar med grillkol mm. Gl inte kameran!

e)MH: vilande.

ｧ12-28: Avst舂ning, verksamhetsplan. Se ovan "aktiviteter 2012"

ｧ12-29 Adresser och mail: Det verkar dels som att folk inte loggar in p� SLK:s hemsida och registerar sin mailadress, dels att de som g det inte fs in p� medlemslistan. Hur ga? Om vi alla kollar igenom medlemsregistret, och l臠ger till folk vi k舅ner. Vi funderar p� att skicka ut ett brev per post f att presentera styrelsen och v蚌 verksamhet samt f� in fler mailadresser. Marianne kollar med Johan om hur det tekniska fungerar. 

ｧ12-30 Inkomna skrivelser: Per-Erik Wallin, Intresse f SKK:s system f utst舁lningsanm舁an p� n舩et. SKK:s system f utst舁lningsanm舁an p� n舩et: fdel att man betalar direkt vid anm舁an.  Marianne underser vidare om betalningarna prickas av automatiskt, hur l舩t/ kr蚣gligt det 舐 att ga katalogen, samt vad kostnaden blir f att prova systemet en g蚣g. D舐efter tar vi en diskussion om huruvida vi ska byta system fr蚣 SLK:s egna.

ｧ12-31: Ringsekreterarv舖ka: Inget vi anser oss vara i behov av.

ｧ12-32: Djurens dag i Hj舐up 16:e juni. Senaste anm舁ningsdag 30:e april. Vi beder inte att vi har mlighet att delta.

ｧ12-33: Mail till/ fr蚣 Ingrid B裹th om ringtr舅ing inf utst舁lning. Om vi uppmanar uppfare att ordna ringtr舅ing f sina valpkare, kan distriktet stta p� n虍ot s舩t? Marianne mailar uppfarna och fr虍ar hur och vad styrelsen kan ga?


ｧ12-34: ﾖvriga fr虍or: 

Den diskussion som fekommit p� facebook om distriktets motioner till RS n舂ndes kort. Tyv舐r framgick inte bakgrunden till motionerna. 

ﾅrsmet: Marianne 虧er som enda representant f distriktet.


ｧ12-35: N舖ta me: 24:e maj kl 20.30.

ｧ12-36: Ordfande avslutade met.
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