Protokoll Styrelsemöte Nr , Svenska Laikaklubben
L
2017

Stockholm per telefon den 201706020

1. Mötet öppnas. närvarade är
ä Henrik,O, Petter A, Louise, Andreas, Jonas
Jonas, Daniel
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. Struktur: Petter går igenom ett förslag rörande om ansvarsområden kopplade till poster i
styrelsen samt att det kan kopplas på med människor utanför styrelsen som kan vara
klubben till hjälp. Vi går igenom ansvarsområden inom styrelsen som det ser ut för
närvarande. Petter går igenom ett förslag på struktur där det är tydligt att det behövs en
grupp för bladet och mässor p g a att det viktiga medlemsområden. Vi diskuterar även hur vi
skall kunna fånga upp medlemmar som valt att inte förnya sitt medlemskap.

6. Lotteriet/sponsring- Lägesrapport
gesrapport vi ligger bra till och allt är under kontroll.
7. Björnprov/fågelprov uppmuntra? Petter och Louise redovisar för det prov som finns
(Plotthundklubbens björnprov och fågelprov för skällande fågelhundar) och hur vi kan
uppmuntra medlemmar till att starta sina hundar på prov. Vi enas om att klubben skall
avsätta en pott med pengar som klubben kan använda för att främja att medlemmar kommer
till start på dessa prov. Hur exakt förslaget med hur det ekonomiska bidraget kommer se ut
skall arbetas fram till nästa styrelsemöte.
styrelsem
8. Hemsida, genomgång av de ändringar som skall genomföras. Louise lyfter även upp att vi
har haft mycket spam som kostar pengar att rensa. Vi beslutar att se om det blir ytterligare
”attacker” så skall klubben investera i ett spam skydd.

9. Rättviksträffen; Daniel informerar. Allt är under kontroll. Vi beslutar att inte ha någon
hoppborg i år p g a att det kommer att ske massor av saker med anledning av Dalarnas
älghundklubb fyller 60 år.

10. Ekonomi: Vi konstaterar att vi har sämre ekonomi än förra året p g a ett medlemstapp.
11. Rapport från Avelsrådet; , Rapporten redovisas. Styrelsen ställer sig bakom avelsrådets
förslag som redovisas i rapporten.
12. Övriga frågor. Championhundar till Rättvik, vi skall till SÄK ge namn på hundar som kan
representerar raserna i Rättvik. Daniel, ordnar med västlaika och Louise ryskeuropisk, Petter
fixar med Östlaika.
Vildsvinsmästerkapet; Vi enas om att deltagande hundar skall i första hand skall utgöras av
tre tikar och tre hanhundar ur de tre laika raserna vilka har gått till prisprov under föregående
säsong. Är de så att det inte finns tre tikar vilka har gått till prisprov får dessa ersättas med
hanhund.

13. Rapport från Avelskommittén
14. Datum för nästa möte.
15. Ordförande tackar för mötet och möte avslutas.
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