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

 
§1. Mötet öppnas. 
 
 
§2. Val av mötesordförande. 
 Liselott valdes att leda mötet. 
 
§3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
 Sekreterare blev Jeanette och justerare 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. 

Marianne ska kolla upp om vi kan anordna våra planerade träffar som 
studiecirkel eller kulturarrangemang för att få bidrag för det. Går det inte 
få bidrag träffas vi ändå. 

 
§8. Vännäs-utställningen. 

Det är planerat en middag för domarna klockan 19 den 12/6 men vår 
domare är nog inte klar med bedömningen innan dess. Liselott kollar hur 
det blir för honom om han inte hinner till middagen. 
Vi får använda de ringar som ställts i ordning för deras utställning. 
Saker som ska med till Vännäs: murikkan, priser, rosetter, kataloger, 
domartält. 
Marianne kollar upp kostnaden för ck-renar och ck-rosetter och beställer 
det som är billigast. Även BIR, BIM, BIS och Hp-rosetter ska köpas in. 
Evelina mailar Royal Canin och förvarnar om våra utställningar så de är 
förberedda på dessa. 
För att tillverka katalogen kan vi använda den som gjordes till 
Trehörningsjö och bara byta ut hundarna och ändra ordning på raserna. 
Susanne tar på sig att göra katalogen, Lotta mailar den gamla till henne. 
Ett förslag lades fram att den ras som är minst i antal borde alltid vara 
först för att det ska vara kvar publik även till dom. Vi måste kolla om det 
finns något beslut på vilken ordning det ska vara. Susanne mailar Inger 
Laitamaa och kollar om hon vet. 
Susanne kollar även med Skellefteå Kraft om de kan sponsra med 
tryckning av katalogen. 
Kritiklapparna skriver Jeanette, det finns lappar från Royal Canin i 
resväskan, samt att det kommer lappar med leveransen till Vännäs. 
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§9. Piteå-utställningen. 
Plats för utställningen måste bestämmas snarast och få ut på hemsidan. 
Lasse och Anita skulle kolla om det var ledigt i Munksund, Lotta kollar 
med dom. Annars kan Inger Laitamaa ordna en plats i Lill-Pite. 
Sekreterarna och domaren är klara. Vi kör samma upplägg som i Vännäs 
med skillnaden att den här utställningen är Hui Suottas. Inger Laitamaa 
måste kontaktas innan utställningen för att reda ut poängen för Hui 
Suottas.  
Inga ck-renar till den här utställningen heller. 
Vi ordnar något på lördagkväll före utställningen för dom som stannar 
kvar, tex lydnads- eller utställningsträning, och grillar medhavd mat. 
Jeanette kollar om det går få med det som tillägg i vår spalt i 
Lapphunden. Lotta pratar med tävlingskommittén så får de komma med 
idéer för aktiviteter under kvällsträffen. 

 
§10. Riksstämman 2010. 

Inget nytt kring den här punkten. Vi behöver en domare till, Lotta 
fortsätter söka. 

 
§11. Ekonomi. 

Det har inte hänt så mycket sedan förra mötet, det har kommit in några 
anmälningsavgifter till Vännäs-utställningen. Annars inga utgifter. 

 
§12. Övriga frågor. 

Motioner till Riksstämman 2009: Görel mailar motionerna till övre norras 
hotmail så alla i styrelsen kan läsa igenom dessa till nästa möte då 
vidiskuterar motionerna och har en genomgång med dom som ska åka 
ner som delegater. 
Görel Idergard, Ulrica Hjertquist, Anita Hedman och Catrin Renlund är 
Övre Norras delegater på Riksstämman 2009. 

 
§13. Nästa möte. 

Måndag 18/5 klockan 19.00, Lotta kallar Inger, Anita och Catrin. 
 
§14. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
_______________________________ 

Jeanette Wikström, sekreterare 
 
 
 
 
_______________________________ ____________________________ 
Liselott Brännström, ordförande  Marianne Bystedt, justerare 
 


