Protokoll styrelsemöte i Svenska laikaklubben 20110615 nr, 3.
Närvarande: Magnus Jensen, Stig Enberg, Thomas Dahlquist, Håkan Åberg,
Mattias Mattsson, Henric Henrixon, Thorbjörn Andersson.
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Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Mötet godkände dagordningen.
Henric Henrixon valdes till justeringsman och Stig Enberg valdes till protokollförare.
Föregående mötesprotokoll godkändes.
Rapporter och beslut avseende:
a/ Ekonomi:
Ordförande informerade att ekonomin i laikaklubben är stabil. Det är fler medlemmar
som betalar in avgiften i tid och det är en bra tillströmming av nya medlemmar.
b/ Sponsorer:
Ordförande berättade att det är några företag som vill att vi gör reklam för dom på
hemsidan och i laikabladet och på såsätt öka våra sponsringsintäkter.
c/ Rättvik:
Mattias Mattsson kom med ett kostnadsförslag på hyra av bord, stolar samt en markyta
(vid Enåstugan) samt inköp av två st större tält där vi kan ha medlemsträff och
grillafton under Rättviks utsällningen.
Priset för detta blir ca, 14000 Skr.
Mötet beslutade att vi ska köpa in dom båda tälten samt hyra bord, stolar och
markytan.
d/ Lotteri:
Priserna 1-7 till lotteriet är ordnat.
Mötet beslutade att Mattias Mattsson med personnr; 700905-3211 samt Kassören
Yvonne Wallin-Westholm skall ha dispositionsrätt för Rättvikskontot var för sig.
e/ Elmia:
Ordförande berättade att vi fick ca, 35 st nya medlemmar under Elmia mässan,
glädjande i det var att det var många yngre människor som ville bli medlemmar.
Dock så hade vi en lite dålig placering av tältet vilket ordf, ska ta upp med ansvariga
på Elmia och Säk.
f/ Laikabladet:
Thomas informerade att deadline är 30/6 och att kommer att skicka ut information till
varje styrelseledamot om vad han vill ha hjälp med att få in laikabladet.
g/ Medlemservice:
Thomas har skickat all nödvändig material till Monika ang, medlemsservicen.
Medlemservicen fungerar bra.

h/ Rasmästerskap älg:
Provrutorna är klara.
Henric har kollat upp priser på boende och mat för deltagare samt domare.
Han återkommer med fullständiga kostnader då han vet hur många deltagare samt
domare som ska äta och övernatta.
Anmälningsavgiften är 500 Skr/deltagare samt reseersättning till domare.
j/ Rasmästerskap vildsvin:
Håkan informerade att det är 6 st som är kvalificerade till mästerskapet.
Mattias Mattsson och Mattias Ringström hjälper till som funktionärer.
Håkan återkommer med kostnaderna när han vet hur många deltagare samt domare
som ska äta och övernatta.
6. Övriga frågor:
Ordförande berättade att det har inkommit ett påpekande från AK, att
sjukdomsansvarige i klubben har gjort fel då hon på forumet på klubbens hemsida har
hänvisat en debattör där till en specifik sida på SKK’s hemsida om valpar till salu.
Styrelsen lade frågan till handlingarna då vi ansåg att denne inte gjort något fel.
Ordförande tog upp frågan om två nya ledamöter till AK.
Thomas lägger in en annons om detta i nästa laikablad och Malin lägger ut en annons
på klubbens hemsida.
Ordförande har fått en förfrågan från rovdjursgruppen om hur vi ställer oss till ett
björnprov på frilevande björn.
Styrelsen är positiva till detta och vill att rovdjursgruppen lämnar ett motionsförslag
som vi kan vidarebefordra till Säk.
Henric ställde frågan om vi ska bara låta medlemmar i laikaklubben yttra sig på
forumet då det har varit många personangrepp på sista tiden.
Styrelsen tycker istället att vi ska hjälpa moderatorn att ha koll på forumet och
meddela henne när vi ser några personangrepp eller smutskastning av andras hundar.
Stig berättade att Säk,s utställningsansvarig Krister Berggren, vill att vi hör av oss i
god tid 1- 1 ½ år i förväg om vi vill ha en specifik domare som dömer laikorna till
någon av Säk,s anordnade utställningar.
Stig fick i uppdrag att kontakta Lennart Edman i frågan.
Krister Berggren vill också ha kort på mycket fina och rastypiska laikor till boken
’Från valp till färdig älghund’ han vill ha korten så snart som möjligt.
Stig tar emot korten och vidarebefordrar dom till Krister.
7. Nästa möte:
20110812 kl 1900 i Rättvik
8. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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