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Närvarande: Liselott, Sara, Jeanette, Ulrika, Annelie. 
Frånvarande: Marianne, Susanne. 
 
 
§1. Mötet öppnas. 
 
 
§2. Val av mötesordförande. 
 Liselotte valdes till mötesordförande. 
 
 
§3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
 Sekreterare blev Jeanette och justerare Ulrika. 
 
 
§4. Godkännande av dagordningen. 
 Dagordningen godkändes. 
 
 
§5. Godkännande av kallelsen. 
 Kallelsen godkändes. 
 
 
§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll. 
 Inget att ta upp från föregående protokoll. 
 
 
§7. Utställning i Piteå 1/4 2012. 

Plats: föreslogs att vi kan vara på Grans, Sara kollar vad det kostar att 
hyra ridhuset och en årsmöteslokal. 
Alternativ plats: Piteå Brukshundklubb, Sara kollar även det. 
Domare: Sara letar en lämplig domare till utställningen. 
Ringsekreterare: Sara och Inger letar ringsekreterare till 24/3 (inoff), 1/4 i 
Piteå och 15/7 i Luleå. Inger är ett alternativ om hon inte ska ställa ut sin 
hund. 

 
 
§8. Inoffen 24/3 i Kusmark. 
 Domare: Liselott letar domare till inoffen. 

Ringsekreterare: Sara frågar om Inger kan skriva, annars frågar vi 
Lillemor. 
Folkets Hus i Kusmark är bokad. 
Inget årsmöte i Kusmark, vi har det i Piteå 1/4 i samband med 
utställningen. 
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§9. Medlemsträffar. 

Vi kör några träffar under höst och vinter med spår, lydnad, rallylydnad, 
tipsrunda, fika, korvgrillning mm. 
Träff 1: spåra i Tåme, lördag 15/10 klockan 12.00. 
Träff 2: rallylydnad i Piteå 12/11 klockan 12.00, plats bestäms senare. 
Blir en träff i Burträsk hos Annelie med övernattning och agilityträning 
och ringträning. 
Blir även någon träff i vinter med skidåkning och korvgrillning, tidpunkt 
bestäms senare. 
Jeanette gör ett medlemsutskick om träffarna och skriver in på 
hemsidan. 
Vi ska även leta föreläsare till någon träff i vinter, föreslogs att hitta en 
bra handler som kan lära oss mer. 

 
 
§10. Övriga frågor. 
 Inga övriga frågor fanns att ta upp. 
 
 
§11. Nästa möte. 
 Tisdag 22/11 klockan 19.30. 
 
 
§12. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Liselott Brännström, ordförande 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Jeanette Jonsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Ulrika Hjertqvist, justerare 


