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                                                          SLK HUS möte den 26 juli 2022, 19:00 

Deltagare: Cattlin Marques, Mari Sjölund, Maria Alvehed, Åsa-Äng Eriksson, Astrid Vikman. 

Deltog ej:  Lotta Sjaunja, Jenny Andersson Mård. 

 

§ 1.7 Ordförande öppnade mötet. 

§ 2.7 Mötet godkände och fastställde dagordningen. 

§ 3.7 Mötet valde Mari Sjölund och ordförande Cattlin Marques som justerare. 

§ 4.7 Mötet gick igenom föregående mötesprotokoll. 

§ 5.7 Mötet tog upp om de tekniska problem, utställningskommittén haft med  

                           programvaran gällande anmälningar till våra utställningar. 

                            

§ 6.7 Mötet tog upp att löpande fakturor har betalats. 

§ 7.7 Mötet tog upp att vad det gäller Lapphunds SM, så är det väldigt få anmälda. Så  

                           mötet röstade enhälligt att ställa in lapphunds SM den 13 augusti 2022. Mötet 

                          resonerade om att ordna ett lapphunds SM nästa år istället då SLK fyller 60 år 

§ 8.7  Vad gäller Inbjudan till Stockholm rasmonter samt My Dogs rasmonter bestämde 

                           mötet att Mari Sjölund tillsammans med Ann-Charlotte Beckman ordna med ett möte  

                            runt detta. Mari fick i uppdrag av mötet att ordna med mötesdatum.  

§ 9.7 Mötet tog upp om de skrivelser SLK skickat  till SKK att vi fått svar om att de har hög  

                           belastning nu och semestertider och att SKK återkommer med svar på våra skrivelser. 

§ 10.7  Mötet tog upp att SKK saknar domarkompendium på raserna, Lapsk vallhund och 

                            Finsk lapphund. Mötet bestämde att vi SLK ska vara behjälpliga för att få klart  

                            kompendiumen. 

§ 11.7 Mötet resonerade om  Hörby utställningen och hur det låg till med den vad 

                           gäller rosetter, bestyrelse och kommissarie.  Hörby är i fas men återigen anmälnings- 

                           krångel pga tekniska problem. 

§ 12.7  Maria. A tog upp på övriga frågor gällande gåva till avgående styrelse.  

§ 13.7  Mötet bestämde att nästa möte skulle hållas den 2022-09-06 klockan 19:00 

§ 14.7 Cattlin Marques avslutade mötet. 
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