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Närvarande: Lotta, Susanne, Jeanette, Marianne, Linda, Sara. 
 

Frånvarande: Ulrika. 
 
 
§1. Mötet öppnas. 
 
§2. Val av mötesordförande. 
 Liselott valdes till mötesordförande. 
 
§3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
 Sekreterare blev Jeanette och justerare Susanne. 
 
§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. Ekonomi. 

Anmälningsavgifterna kommer in, lite jobb kvar med att kolla vilka av de 
anmälda som har betalat. 

 
§8. Lapphunds-SM. 
 Det är anmält 11 lydnadsekipage och 7 till agility. 

Lydnaden: domare är Viktoria Berg, tävlingsledare Kicki Olofsson. Vi kör 
agilityn först, sen rivs banan inför lydnaden. 
Susanne beställer glasplaketter som priser. Lagen anmäls på plats. Inga 
löptikar får delta. Susanne skriver PM:et.  

 
§9. Riksstämman. 
 Pennor och block fixar Susanne från Skellefteå Kraft. 
 Jeanette kontaktar cateringfirman och skriver skyltar till rasmötena. 

Marianne skriver en inköpslista och skickar till hotmailen så vi andra kan 
komplettera om det fattas något. 

 
§10. Utställningen. 

Blir lite extrajobb då flera inte loggat in när de anmält sina hundar, lotta 
och Marianne ordnar med det.  
Marianne mailar dom som inte betalat att sista dag för betalning är 3/6. 
Priser från Ske-å Kraft, Royal Canin och Björkis samt några fler ställen. 
Rosetter: Lotta och Jeanette inventerar lagret. 
Ck-renar: kostar 81:-/st, Görel beställer 25 renar och dom som har renar 
hemma tar med som reserv. 
Jeanette mailar Royal om antalet hundar och beställer klockorna som 
ska vara BIS-priser. 
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Marianne ordnar kartor från Turistbyrån som vi kan dela ut. 
Bord och bänkar fixar Marianne, stort tält fixar Susanne. 
Eluttag behövs för att värma varmkorv, Jeanette kollar om kokplatta. 
Lotta ordnar med gåva till domaren och ringsekreterarna. 
Muurikka: Jeanette kollar om vi kan låna Drängsmarks Byaförenings. 

 
§11. Övriga frågor. 
 Inga övriga frågor den här gången. 
 
§12. Nästa möte. 
 Genomgång av förberedelserna inför RS 7/6 klockan 20.00. 
 
§13. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Jeanette Jonsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Liselott Brännström, ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Susanne Ericson, justerare 
 


