Protokoll Styrelsemöte Nr 4
Stockholm (per telefon) den 15 Maj 2016
Närvarande Jonas Dahl, Niklas Henriksson, Louise Svensson, samt Henrik Olsson, Henrik
Starberg, samt Erik Stolt.
1. Mötet öppnas – samtliga presenteras.
2. Dagordning - Dagordningen fastställs och godkänndes.
3. Tidigare protokoll godkännes och läggs till handlingarna.
4. Till protokollförare utsågs Jonas, till justerare utsågs Henrik Olsson och Erik Stolt.
5. Beslut om avelsråd för västlaikor. Henrik Starberg föreslår att avelsrådet skall utökas, idag
är det endast en person som är avelsråd för Västlaikorna. Henrik S föreslår Björn Eriksson.
Styrelsen tillstyrker och ställer sig bakom den föreslagna personen.
Henrik får i uppdrag att kontakta Björn och höra om han är intresserad av att fungera som
avelsråd.
6. Nikla s och J ona s och Louis e går ige nom va d som hände på S ÄK:s års möte i Karls ta d.
7. Laikabla de t. Henrik O går igenom planering inför kommande nummer. Numret planeras
till att vara färdigställt till 14 August, med ev. tillägg för reportage från Rättviksutställningen.
Vi disskuterar även igenom laikabladets historik och när första bladet kom och om vi kan
scanna dessa och göra dessa tillgängliga digitalt.
Vi går igenom vad som bör skrivas om i bladet och konstaterar att det behöv återigen fler
reportage.
8. Lotterie t, Nikla s går ige nom läget för lotte rie t, förs äljning rulla r på.
9. J uns e le träffe n. Nikla s går ige nom hur vi ligge r till inför årets träff.
De t finns i dags läge t några hägnte s te r kva r, me n vi är öve rtyga de om a tt de s s a kommer att
fylla s .

10. La ika s hope n. Ge nomgång a v s hope n och produkte r inför våre n/s omma re ns mäs s or.
Några nya produkte r pre s e nte ra s .

11. Mässor. Vi går genom Göteborg Game Fair och Hundens dag i Göteborg.
Nästa mässa är Tullgarn Game Fair. Vi planerar hur vi skall få upp profilprodukterna till
Stockholm och Tullgarn Game Fair.
12. Övriga frågor. Björnte s te n, hur s ka ll klubbe n s tälla s ig till ”godkända” tes ter på de
a nläggninga r s om nu erbjude r björnte s te r och björnme riter. J ona s Da hl får i uppdrag a tt

be s öka Almunge hägnet och utre da hur te ste rna går till och hur jämförba ra de är me d de
te s te r s om utförs i J uns e le .

13. Nästa möte kommer att äga rum den 29 Juni.
14. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Jonas Dahl
Sekreterare

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erik Stolt
Justeras av

Henrik Olsson

