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

Frånvarande: Ulrica. 
 
 
 
§1. Mötet öppnas. 
 
 
§2. Val av mötesordförande. 
 Liselott 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. Aktiviteter. 
 Söndag 6/9 är det en aktivitetsträff i Boliden klockan 12.00. 

De från styrelsen som ska dit får kolla vad deltagarna vill göra framöver 
och bestämma datum för nästa träff. Tidpunkt för nästa träff sätts ut på 
hemsidan. 
En inofficiell utställning bestämdes att hållas lördag 27 mars i samband 
med årsmötet. Beslutades att vara i Kusmark som förra gången. 
Lotta bokar domare och Marianne ordnar ringsekreterare. 
Jeanette skriver in det på hemsidan. 

 
 
 
§8. Ekonomi. 

Nu har Marianne fått tag på Internet-dosan. Vi har inte fått räkningarna 
för stambokföringsavgifterna ännu samt att domarens boende inte är 
betalt till Lotta som lagt ut för det. 
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§9. Riksstämman 2010. 
Görel har kontaktat campingen för eventuell rabatt för de som ska boka 
boende till RS samt om vi kan ha utställningen där. Inget besked har 
kommit, Görel mailar när hon fått veta mer. 
En till domare behövs, Lotta letar vidare. Blir billigast om vi tar någon 
från Stockholm med flyg. 
Förfrågningar har kommit om vi ska ha något Lapphunds-SM. Om vi ska 
ha det måste det bli på fredagkväll. Susanne kollar vidare vad som krävs 
för att arrangera det. 
På årsmötet får vi efterlysa folk som kan hjälpa till under Riksstämman. 
Middagen på lördagkväll: Jeanette ringer runt och kollar priser hos 
cateringföretagen för att kunna sätta ut förhandsinfo på hemsidan. 
Lördag 26/9 klockan 12.00 planeras en träff i Piteå med styrelsen och 
tävlingskommittén för att planera inför RS.  

 
 
§10. Övriga frågor. 

Almanackan: vi efterlyser fler bilder på hemsidan och olika forum.  
Evelina kollar med olika företag om priser för att trycka upp 
almanackorna. 
Inkomster: vi skulle kunna sälja Trisslotter för att få in lite pengar. 
Jeanette kollar hur det går till. 

 
 
§11. Nästa möte. 
 Klockan 19.30 tisdag 29/9 
 
 
§12. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
__________________________________________ 

Jeanette Wikström, sekreterare 
 
 
 
 
___________________________________________ 

Liselott Brännström, ordförande 
 
 
 
___________________________________________ 

Marianne Bystedt, justerare 


