Protokoll Styrelsemöte Nr 7,, Svenska Laikaklubben
L
2017

Stockholm per telefon den 20171107

1. Mötet öppnas. närvarade är
ä Henrik O, Petter A, Louise, Jonas, Daniel, Henrik S, Henrik S

2. Dagordning: Dagordningen godkännes.
3. Tidigare protokoll godkännes och läggs till handlingarna
4. Utse prokollförare och justeringsmän, till protokollförare utses Jonas Dahl till justerare
utses, Henrik O samt Henrik S
5. Inför vildsvins mästerskapet, Daniel informerar att datum, domare, boende är klart. Så allt
synes vara under kontroll. Det verkar vara under kontroll även med Tracker. Rapport från
älgmästerkapet, det fortlöpte väldigt bra med 5 prisprov,

6. Laikabladet - Hur går vi vidare? 2 blad och ett infoblad med medlemsnummer? – Vi
diskuterar igenom ett upplägg
gg med ett infoblad tidigt på året där bl.a man kommer som
medlem få möjlighet att köpa lotter till medlemslotteriet. Dessutom skall det innehålla
information om vad som kommer ske under året för klubben., Därutöver skall vi få ihop två
”vanliga’ Laikablad. Vi diskuterar även om tidpunkt och plats för årsmötet.
tet. Jönköping 17
februari 2018 kl 14.00 är det som mötet beslutar. Jonas skall efterforska efter lokal
gra starter? – Vad vi vet så har inga hundar kommit till start under
7. Björnprov/fågelprov – Några
säsongen.

8. Hemsidan – Shopen, Nya produkter skall läggas in på shopen.
ssan,
9. Mässor som bör representeras – Tullgarn Game Fair, Västgårds mässan,
Rättviksutställningen.

10. Ekonomi samt medlems statistik, Klubben hade under 960 medlemmar.
Ekonomin är under kontroll.

11. Övriga frågor - Gravyr till vandringspris.-regler kring vandringspris Vi går igenom reglerna
och hur vi skall organisera priser och graveringar. Vi beslutar att Stigs Smårs vandringspris
skall vara ett vandringspris och inte skall stanna oavsett hur många gånger en vinnare,
vinner
priset, detta beslutas efter samråd med prisets grundare Lars Larsson, styrelsen är eniga i
detta beslut.

12. Nästa möte, vi beslutar att det skall ske under andra halvan i januari 2018

15. Ordförande tackar för mötet och möte avslutas.

___________________________________________________________________________
Jonas Dahl
Sekreterare

Henrik Olsson

Henrik Stahlberg

