Utgående svar 3:17 på skrivelse 6:17
24 juli 2017 13:38:51
Hej!
Upplands Lo har beslutat att inte tacka ja till att anordna rally på SSU, detta med hänsyn till de
extra kostnader som det medför för oss som lo.
Tex våra egna bensinkostnader, material som måste lånas, förtäring till funktionärer osv osv.
Årets rasmästerskap gick ungefär +/-0 och då har vi inte räknat med våra egna kostnader såsom
bensin, tid osv.
Vi kan däremot tänka oss att anordna Ras SM på hemmaplan i samband med vårt Rottie Meet 28
el 29/4.
Utgående skrivelse 1:17 svar på inkommande skrivelse 2:17
Hej Ulrika,
Vi har jämfört med SSU enbart för att det är tysk bedömning, vi har skrivit det i informationen
också, men om många funderar så kanske vi kan förtydliga ännu mer vad vi menar.
Vi har SKKs reglemente för inofficiella utställningar sedan tidigare, men tackar för att ni delar med
er av dem.
Har ni fått in fler frågor från medlemmar om denna helg så kan ni vidarebefordra det till oss så
ska vi se till att räta ut alla frågetecken
Med vänlig hälsning
Upplands LO
Utgående skrivelse 2:17 på inkommande skrivelse 5:17
Gällande föreläsningen hade vi i ULO en diskussion kring budgeten när vi skulle besluta kring
den avgift vi skulle ta ut från besökare på föreläsningen. Vi tog hänsyn till den ersättning Toni
Spindler önskade och vi ansåg att den var för hög för att locka fler besökare. Eftersom vi ansåg
att föreläsningen skulle kunna gynna rottweilern som ras samt att vi ville ge tillbaka till våra
medlemmar valde vi att ULO skulle stå för halva avgiften för VARJE besökare.
Som ni själva säkert känner till kan det ibland vara svårt att göra en budget som stämmer
överens med det faktiska utfallet
De som bjöds på föreläsningen var bla Yvonne Brink samt funktionärer som hjälpt till under
helgen
Med vänlig hälsning
Upplands LO

