Svenska Laikaklubbens styrelsemöte över telefon 2012-12-05
Medverkande: Magnus Jensen, Håkan Åberg, Carro Åkersten, Mattias Ringström, Niklas Henriksson

1. Magnus öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Till justerare valdes Niklas Henriksson och sekreterare Carro Åkersten.
4. Föregående protokoll godkändes.
5. Aktuella specifika ärenden
A. Avelskommite’n. 3 personer avgår, Håkan Åberg, Olle Boson, Patrik Sjödin. Inga nya personer kommer att
tillträda innan årsmötet. I år är det mycket färre parningar som läggs ut på hemsidan, en av anledningarna kan
vara att de först läggs ut när det är parat och inte redan när man fått parningen godkänd.
B. Laikabladet Måste ut innan jul/nyår. Rättvik ska rapporteras av Mattias Mattson, medlemslista, info och
inbjudan tillårsmötet, rovdjursgruppen. Mästerskapen rapporterade med text och bild.
C. Håkan informerade om proven och Älgmästerskapet. Det var väl förberett av Dalarnas ÄK och Lennart Edman. 4
marker fick strykas pga varg. Carro rapporterade från ÄM på klubbens hemsida och Facebook. I Mästerskapet
ska både vinnare och BIM belönas. Förtydligande att anmälningsavgift återbetalas ej!
D. Håkan informerade om Vildsvinsmästerskapet, boendet på Vena Värdshus, och proven. Endast 3 hundar till
start. 2 nya domare på vildsvin, Olle Boson och Bengt Jansson (ÖSÄK) Carro rapporterade från VM på klubbens
hemsida och Facebook.
E. Rättvik 2013. Utveckla Laikashopen till Rättvik. Ut med lotteriet tidigare i Laikabladet, tidigt nr. Mer material till
mässor, ex. Elmia, Tullgarn, Fäviken.
F.

Årsmötet 2013 Överkalix, bör vara före utgången av februari, eventuellt första helgen i mars i samband med
utställningen i Överkalix. Kallelsen och om motioner ska ut i LB nu. Carro kollar med SÄK om 3/3 2013 är ett
okej datum för årsmöte, beroende på deras årsmöte/stadgar.

6. Inga övriga frågor.
7. Nästa möte. Årsmötet 2013, 3 mars.
8. Magnus avslutar mötet, tackar för detta året så här långt och önskar God jul.
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