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

 

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

Träffar planeras att hållas på olika platser under hösten, eventuellt en 
helgträff senare om intresse finns. 
Första träffen blir den 16/8 klockan 13.00 i Skellefteåtrakten, Marianne 
kollar om vi kan vara i Kåge Tennisklubbs stuga. Vi grillar eller fikar och 
planerar fortsatta träffar efter vi tränat med hundarna. 
Bidrag till lokalhyra eller studiematerial kan vi få från Studiefrämjandet. 

 
§8. Ekonomi. 

Det blir troligen ett litet netto efter Vännäs-utställningen. Redovisas efter 
Piteå-utställningen då inköpen gjorts för båda utställningarna. 

 
§9. Utvärdering av Vännäs-utställningen. 
 Tidsmässigt gick allt bra, utställningen var klar före klockan 21.  

Däremot var det för lite folk som hjälpte till, man måste vara två på varje 
uppgift så man kan lösa av varandra. Cirka 40 hamburgare såldes så ett 
litet netto blir det troligen av försäljningen. Domaren var nöjd med 
arrangemanget.  
Det saknades BIR- och BIM-rosetter, dessa köps in och skickas till dom 
som ska ha sådana.  

 
§10. Riksstämman 2010. 
 Frågan skjuts till nästa möte. 
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§11. Piteå-utställningen. 
I dagsläget är det drygt 40 hundar anmälda, sista anmälningsdatum 
förlängt till 19/6.  
Bord mm finns att hämta i simhallen. 
Anita köper kaffekoppar, salt, peppar och sallad. 
Lotteripriser finns, Anita säljer lotter. Robert och Carina gör katalogen.  
Det finns 100 st hamburgare kvar att sälja, tar det slut köper vi mer i 
Piteå. En större grill behövs, Anita letar sådan i Piteåområdet. Ulrica tar 
med ett plåtbleck att hålla hamburgarna varma i. 
Köks- och grillansvariga: Lennart, Lasse och Micke. 
Anmälan: mellan 9-10, Lotta, Görel och Susanne. 
Priser/rosetter: Marianne och Görel sorterar och beställer. 
Området: Lotta och Susanne ställer i ordning ringen, tälten mm före 
grillkvällen. 
Domargåva: vi funderar på det, något lokalt ska det vara. 
Kommissarie: Robert Sandström – Jeanette kollar med honom. 
Bestyrelse: Marianne, Lennart och ev Per – Jeanette kollar det. 

  
§12. Nästa möte. 
 16/7 klockan 19.30. 
 
§13. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 

Jeanette Wikström, sekreterare 
 
 
 
 
 
______________________________________ 

Liselott Brännström, ordförande 
 
 
 
 
 
______________________________________ 

Marianne Bystedt, justerare 
 


