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Närvarande: Liselott, Jeanette, Linda, Ulrika, Susanne, Sara. 

 

Frånvarande: Marianne. 

 

 

§1. Mötet öppnas. 

 

§2. Val av mötesordförande. 

 Liselott valdes till mötesordförande. 

 

§3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 

 Jeanette är sekreterare och Ulrika justerar protokollet. 

 

§4. Godkännande av dagordningen. 

 Dagordningen godkändes. 

 

§5. Godkännande av kallelsen. 

 Kallelsen godkändes. 

 

§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll. 

Artikeln om Luleå-träffen: Ulrika skriver på den och ska försöka få med 
den i nästa nr av Lapphunden. 

Mail-lista: Lennart kan ordna en sådan åt oss. 

 

§7. Ekonomi. 

 Kassören kunde inte närvara men meddelade att inget nytt hänt. 
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§8. Årsmöte. 

Jeanette skriver verksamhetsberättelsen och Marianne redovisar 
ekonomin. Lokalen är bokad. Mötet börjar efter utställningen, ca 15.30. 
styrelsen mfl bakar kakor att sälja i serveringen.  

Priser till Årets Hundar blir träplaketter som sist. Planeras närmare på 
nästa möte. 

 

§9. Inofficiell utställning. 

Information ska sättas ut på hemsidan och i olika gästböcker efter nyår + 
en påminnelse närmare utställningen. Alla får sätta in i dom gästböcker 
man hittar. Fundera på ett tema eftersom påsken är en månad efter 
utställningen. 

Domare och ringsekreterare: Sara kollar om det med hjälp av Inger. 

Annonser i Norran: en liten ”blänkare” efter nyår och en lite större 
annons närmare utställningen, bestäms mer på nästa möte. 

 

§10. Utställningar 2011. 

Inget svar ännu från Södra Norrbottens KK om vilka domare dom har, 
Lotta fortsätter jaga dom för att få en domarlista. Helst ska vi ha en finsk 
domare. 

Västerbottens KK har skickat en lista med domare. Våran utställning är 
planerad till lördag 11/6 så vi måste kolla om någon domare på listan är 
ledig då, Sara fixar det. Beslutades att utställningen i Vännäs är våran 
VP-utställning. 

Plats för utställningen 22/5-11 bestämdes till Idrottsplatsen i Lillpite, Sara 
ordnar med bokningen. 

 

§11. Övriga frågor. 

Medlemsträffen: datum bestämdes till lördag 29/1-11 klockan 10.00 vid 
badhuset i Munksund. Susanne skriver in det på hemsidan. 
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§12. Nästa möte. 

 Torsdag 27/1 – 11 klockan 19.30. 

 

 

§13. Mötet avslutas. 

 

 

 

_____________________________________ 

Jeanette Jonsson, sekreterare 

 

 

 

_____________________________________ 

Liselott Brännström, ordförande 

 

 

 

_____________________________________ 

Ulrika Hjertqvist, justerare 

 


