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Närvarande: Liselott, Susanne, Görel, Marianne, Jeanette, Ulrica. 
 

Frånvarande: Evelina 
 
 
 
§1. Mötet öppnas. 
 
 
§2. Val av mötesordförande. 
 Susanne valdes till mötesordförande. 
 
§3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
 Jeanette valdes till sekreterare och Marianne 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 har fått betalt för alla beställda kalendrar utom fem, påminnelse är 
skickad till dessa. Totalt är 67 kalendrar sålda hittills vilket ger ett litet 
tillskott i kassan. 

 
§8. Årsmöte och inofficiell utställning 2010. 
 Folkets Hus i Kusmark är bokad. 

Lotta kollar om domare och när det är klart gör vi affischer som sätts ut 
och skriver in det på hemsidan. 
Vi kör påsktema som sist och det behövs mycket priser. 
En motion ska skrivas ihop den 30 januari, efter träffen.  

 
§9. Almanackan. 

Det är sålt 67 stycken kalendrar, vi får sätta ut på hemsidan att det finns 
kalendrar kvar att köpa. 

 
§10. Riksstämman 2010. 
 Maten är bokad, det blir grillbuffé från Tyske kocken. 
 Alkoholtillstånd söks efter årsmötet. 

Marianne frågar Ronny Berglund om han kan vara agilitydomare. Avtalet 
med Ambjörn är ok. Tre ringsekreterare är klara, Görel letar vidare efter 
en till. 
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§11. Aktiviteter i vinter. 

Lördag 30 januari klockan 12.00 samlas vi vid fd Järnaffären i Kåge för 
att ta oss ut i skogen för skidåkning, sparkåkning eller slädkörning med 
hundarna. Vi tar med oss den utrustning vi har så den som är utan kan 
låna. 

 
§12. Övriga frågor. 

Ull-hundarna: vi ska få 3 tovade ull-hundar till Riksstämman. Färgen på 
finsk lapphund och lapsk vallhund bestämdes, svart med ljusa tecken. 

 
§13. Nästa möte. 
 Tisdag 2/2 klockan 19.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 

Jeanette Jonsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 

Marianne Bystedt, justerare 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 

Susanne Ericson, mötesordförande 
  
 


