
Protokoll AK-finsk 2015-08-15 

Deltagare: Pia Turunen, Maria Risberg, Ann-Britt Waldau, Jane Byström, Ulrica Hjertquist. 

 

§ 1  Mötets öppnande. 

 Pia Turunen förklarar mötet öppnat. 

§ 2  Val av sekreterare. 

 Till sekreterare för mötet valdes Maria Risberg. 

§ 3  Val av justeringsman. 

 Till justeringsman valdes Ann-Britt Waldau. 

§ 4 Godkännande av dagordning. 

 Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5  Föregående mötesprotokoll. 

 Omfördelning av arbetsuppgifter inom AK kommer att tas upp vid nästa möte. 

 AK har nu fått förstärkning från norr. Ny ledamot är Ulrica Hjertquist, ÖN. Mail 

har skickats ut till de två namnförslag som inkommit till AK i samband med 

Riksstämman 2015 och tackat för visat intresse. 

§ 6  Välkommen ny ledamot i AK-finsk. 

 Ulrica Hjertquist, ÖN, önskas välkommen som ledamot i AK-finsk. Genomgång 

av arbetsfördelning kommer att skjutas på tills nästa möte. 

§ 7  Hemsidan. 

 AK har bett om hjälp via webmaster på SLK, då vi fortfarande har problem med 

att få ut uppdateringar på hemsidan. Arbetet fortgår med att lösa dessa 

problem.  

§ 8 Lapphundstikka. 

 Adressändringen är gjord och tidningen har kommit till Pia. Tanken är att 

tidningen i framtiden ska mottas av Ann-Britt. 

§ 9   Rasmöten. 

 Rasmötet i Piteå 19/9, kommer att hållas av Ulrica Hjertquist och Görel 

Idergard. 



 Rasmöte planeras i september i NN och kommer att hållas av AnnBritt Waldau 

och Jane Byström. Lokal är ej klart än, men hoppas det snart är klart. 

 

§ 10  Övrigt. 

 AK ska undersöka vidare om det finns något program att tillgå för att 

underlätta att lämna ut information om olika kombinationer och vilka risker 

som finns till uppfödare och hundägare. 

 Maria gör uppföljning angående sjuk hund i Pompes. 

 

§ 11 Nästa möte. 

 Datum för nästa möte tisdagen 8 september kl 19:00. 

 

§ 12  Mötet avslutas. 

 

Sekreterare   Justerare 

Maria Risberg   AnnBritt Waldau 

  

 


