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Protokoll StyrelsemöteNr 1, 2014 SvenskaLaikaklubben2014-03-13
Närvarande:AndersNorgren,ThomasDahlquist,Niklas Henriksson,RasmusNyman,JonasDahl,

DanielJohansson,
DanielLarsson
Kallademenej närvarande:
DanielCedering(avelskommitten)
1. Mötet förklarasöppnat
2. Dagordningengodkännes
3. JonasDahl utsågstill protokollförare,Rasmustill justerare
4. Konstituerandeav styrelsenoch utseverksamhetsansvariga
A. ThomasDahlqvist valdestill vice ordförande
B. JonasDahl valdestill sekreterare
C. Niklas valdestill Kassör
D. Daniel Larssonvaldestill ansvarigför älgmästerskapet
E. Daniel Johanssonvaldestill ansvarigför vildsvinsmästerkapet
F. Daniel Johanssonoch Daniel Larssonvaldessom
ansvarigaför rättviksträffen
G. Thomasvaldestill ansvarigför Junseleevenemanget
H. Thomasvaldestill ansvarigför Laikabladet
1.Rasmusvaldestill ansvarigför hemsidan,Facebookoch medlemsregistret
J. Jonasvaldestill ansvarigför annonser/sponsring
K. Niklas valdestill Lotteriansvarig
L. Jonasvaldestill mässansvarig
M. Rasmusvaldestill jaktprovsansvarig

5. Följer styrelsensarbetsordningSÄK's stadgaroch direktiv?
Styrelsenenasi att följa SÄK' s stadgaroch direktiv
6. Val av firmatecknare,mötet valdeNiklas ochAnders
7. Attesträttenfastställdespå sådantsättatt den följer styrelseledamot
inom
respektiveansvarsområde
upp till 3000kronor,vid attesterför störrebelopp
enasmötet om att attestskall godkännasav ordförande.
8. Antal styrelsemötenunderåret.Mötet enasom att hålla minst fyra
styrelsemötenunderåret
9. Kommandeevenemangoch andraprioriteradeverksamheterunderåretsom
Laikaklubbenskall satsapå och deltagai underverksamhetsåret
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3. Laikabladet,mötetenasom att nya medlemmari styrelsenkommeratt
beredasplats för presentationi bladet,informationkring åretsengagemang
så
gäller deadlineför nästaLaikabladvilket är 31 mars.
b. Lotteri, Mötet går igenomförutsättningarför hur lotteriet skall arrangeras
och mötet går igenomdet gemensamma
ansvaretför att ordnafram prisertill
lotteriet.
c. Junseleträffenär preliminärt bokat 11-15juni.
d. Rättviksutställningendatumenär inte fastställdavid mötetmenbordevara
andraeller tredjehelgeni augusti.
e. Rasmästerskapet
älg kommeratt hållasi Västemorrianddatumej fastställt
ännu.Daniel L håller sig uppdateradrörandetidpunkt.
f. Vildsvinsmästerskapet
planerastill att hållasi börjanav december,Daniel J
återkommermedbeskedrörandedatumnär markägareär kontaktadem.m.
g. Laikashopen,mötet enasom att Andersskall ta kontaktmed shopensamt
Nic1asHagbergoch med demupprättaavtal hur shopenskall drivasoch av
vem.
h. Mötet enasom att under2014närvarapå Tullgamsmässan
samtjaktmässan
i Korpilombolo.
i. Media, Rasmusfortsätterenligt plan. Styrelsenlämnaröver informationtill
Rasmussomläggerupp på hemsidalFacebook.
10.Daniel Cederingär sjuk och kundeej medverkapå mötet,sånågonAvellRAS
informationkom inte att avhandlas.
Il. Övriga målsättningar,styrelsenhar sommål att få till ett personligtmöteför
styrelsenunderåretför att kunnalära kännavarandralite bättre.
Mötet ensasom att ett dokumentrörandepolicy skall upprättasför
Laikaklubbeni enlighetmeddenmotion somantogspå årsmötet2014.
Laikabladet,mötet enasom att utvecklaLaikabladet.
12.Övriga frågor,sÄK' s årsstämma,
Andersoch Daniel Johansson,
valdestill att
representera
klubben.Kontaktlistaöver styrelsenskall upprättas.Mötet enas
om att seöver möjlighetertill billigare telefonmötenför styrelsen.
Forumpolicyhur skall styrelsenhanteradiskussionerpå internetoch andra
medier.Mötet enasom att varje styrelseledamotskall efter bästaförmågaatt
svarupp vid "hetadiskussioner".
Arets tik, vad gäller för att utnämnastill åretstik? Styrelsenbeslutaratt
tillämpa grundtextentill somförfattadesav avelskommitten2007dennarar
fungerasomregelverk,dennatext berörde kriterier somskall gälla för
utnämnandeav åretstik.
Mötet beslutaratt Rasmusskall :tatillgång till en utökadversionav jyckedata
för att enkeltkunnata framjaktprovsstatistik,dettamedfören kostnadpå
någrahundrakronor extraper år för klubben.
13.Nästamötebeslutasatt ägarum den23 april 2014
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