Protokoll Styrelsemöte Nr 4,, Svenska Laikaklubben
L
2017

Stockholm per telefon den 201705018

1. Mötet öppnas. Mötet öppnas
ppnas, närvarade är Henrik,S, Henrik O, Petter A, Louise,
Andreas, Jonas
2. Dagordning: Dagordningen godkännes.
3. Tidigare protokoll godkännes
nnes och läggs till handlingarna
4. Utse protokollförare och justeringsmän,
justeringsm
till protokollförare utses Jonas Dahl till justerare
utses, Henrik O samt Andreas
5. Junseleträffen: Deltagarlistor klara, Söndagen den 28/5 är helt o bokad vilket gör att vi
släpper den dagen. I övrigt så
å är allt på plats stugan är bokad.

6. Lotteriet Sponsring: Petter informerar om ”bösspriset”hur skall vi göra ska vi köpa in en
bössa eller inte. Vi går igenom priser och värdet på dessa. Vi beslutar oss för att köpa in en
bössa till lotteriet samt att till nästa
n
år öka på antalet lotter.
7. Björnprov: fortsatt arbete med prov. Petter och Andreas informerar från SKK:s årsmöte.
Mötet beslutar att Laikaklubben skall arbeta vidare med att försöka få SÄK
K att uppta arbetet
med att ta fram och arbeta förr jaktprov på björn skall kunna bli en reell möjlighet.
jlighet.
8. Hemsida. Ändring av avelssidan rörande de hundar som är godkända som avelsdjur,
under rekommenderade parningar . Det är svårt att komma in på hemsidan och göra
ändringar i texterna. Louise skall fortsätta ligga på ägaren till webhotellet. Vi konstaterar att
täckhundslistorna inte är uppdaterar i samma utsträckning som i bladet. Vi beslutar att
den/de som kommer ingå i det nya avelsrådet bör ta tag i detta när de är p
på plats.
9. Elmia-Västgårds-Rättviksträ
äffen, när det gäller Elmia så finns det 6-7 personer som är
intresserade av att fungera som funktionärer. Mötet beslutar att vi skall sätta
tta ihop en lista
med de som vill stå i montern.

Rättviksutställningen, Dalarnas älghundsklubb har stor ”fest” under kvällen. De har bjudit in
oss o vi diskuterar hur vi skall göra, om vi skall gå samman med SÄK eller om vi skall
fortsätta att ha en egen träff. Mötet beslutar att vi skall ha en egen träff.

10. Ekonomi: Vår behållning är betydligt sämre än vid samma tid förra året. Vi har haft ett
tappt p g a att medlemmar har saknat inbetalningskort och haft svårt att ta till sig att själva
betala på uppmaningen i Laikabladet.
11. Övriga frågor: Övriga frågor. Championhundar till Rättvik, SÄK vill att vi skall kunna visa
championhundar under utställningen. Henrik och Petter tar på sig att ordna fram
representanter för Öst och Väst. Louise tar på sig att ta kontakt med ägare till Ryskeuropeisk
Laika. Vi diskuterar hur vi skall göra med vildsvinsmästerskapet, om vi skall vika hälften av
platserna till tikar och hälften till hanhundar. Vi beslutar att detta skall beslutas under
nästkommande styrelsemöte.
12. Datum för nästa möte. Veckan innan midsommar.
13. Mötet avslutas och ordförande tackar för sig.

___________________________________________________________________________
Jonas Dahl
Sekreterare

Henrik Olson

Andreas Persson

