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Närvarande: Liselott, Jeanette, Evelina, Ulrica, Görel. 
 

 

Frånvarande: Susanne, Marianne. 
 
 
§1. Mötet öppnas. 
 
 
§2. Val av mötesordförande. 
 Ulrica valdes till mötesordförande. 
 
§3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
 Jeanette valdes till sekreterare och Liselott till justerare. 
 
§4. Godkännande av dagordningen. 
 Dagordningen godkändes. 
 
§5. Godkännande av kallelsen. 
 Kallelsen godkändes. 
 
§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll. 
 Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 
§7. Ekonomi. 

Vi behöver sälja 4 st kalendrar till för att gå jämnt upp. I övrigt ingen 
större förändring. 

 
§8. Årsmöte och inofficiell utställning. 

Domaren är klar till inoffen, vi ska kolla med ringsekreteraren så allt är 
ok. Sponsring från Royal Canin: vi ska höra av oss närmare utställningen 
med antal hundar. 
Rosetterna ska inventeras och kompletteras. 
Suovas: Lasse skickade frågan vidare till Catrin Renlund, hon vet var 
den finns att få tag på genom Bosse Abrahamsson. Evelina kollar det 
med Catrin. Viktigast att få det till RS, vi kan sälja hamburgare på 
inoffen. Se närmare utställningen hur mycket som måste köpas in. 
Katalog: Liselott gör den, var ska den tryckas?  
Fika: vi bakar eget och säljer, Jeanette kollar sponsring från 
Lövångerbröd som sist. 

 
§9. Riksstämman 2010. 

Följande är klart: en motion skriven (den andra under utformning), lokaler 
för RS, utställning och lydnads-SM, maten bokad. 
Fredag: allt klart utom agilitydomare och skrivare till lydnaden. 
Lördag: lokal till RS bokad, maten bokad, vatten ska fixas till rasmötena. 
Söndag: planen på campingen bokad, domare och ringsekreterare klara. 
Katalog: Evelina kollar om Catrin Renlund kan göra den.  
Tryck: Skellefteå Kraft, Susanne kollar. 
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Görel mailar Sara Laitamaa och kollar om hon kan fixa det hon lovat 
fastän hon inte kan komma på RS. 
Online-anmälan är klar för SLK-utställningar i fortsättningen.  

 
§10. Aktiviteter. 

I april drar vi igång med lydnads- och agilityträningen inför SM:et, datum 
och plats bestäms senare. 

 
§11. Övriga frågor. 

Årets utställningshund: diskussion kring hur vi i ÖN ska räkna ut årets 
utställningshund. Beslut togs om hur vi ska räkna i fortsättningen, ska 
utformas och skrivas ned framöver. 
Priset till Årets Hundar: måste bli bättre än diplomet förra året. Förslag: 
glasplakett med gravyr, Lotta kollar priser. 

 
§12. Nästa möte. 
 Onsdag 17/3 klockan 19.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 

Ulrica Hjertqvist, mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 

Jeanette Jonsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 

Liselott Brännström, justerare 
 


