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Närvarande: Evelina, Liselott, Marianne, Jeanette. 
 

 
§1. Mötet öppnas. 
 
 
§2. Val av mötesordförande. 
 Evelina valdes att leda mötet. 
 
§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 har lästs av alla mötesdeltagare och godkändes. 
 
§7. Domare/sekreterare 09/10, klart? 

2009: Domare till båda utställningarna är klara samt ringsekreterare. 
Evelina kontaktar Susanne Nilsson och Therese Oja för att kolla så allt är 
ok med ringsekreterarna. 
Plats för utställningen i Piteå måste bokas. Förslag är Munksund, där vi 
varit tidigare. Marianne pratar med Anita och Lasse om de kan kolla upp 
och boka platsen. 
2010: Endast Ambjörn är bokad som domare till Riksstämmans 
utställning, Lotta letar vidare efter en till domare. 
Vi har bara en utställning anmäld till 2010, Överkalix har inte registrerats. 
Mail har skickats om utställning i Överkalix men inget datum hade 
spikats. Evelina kollar med Ingegerd Sörensson för att reda ut detta 
innan årsmötet. 

§8. Årsmötet/inoffen. 
Temat för utställningen är påsken. Påskägg med godis delas ut till Barn 
med hund, ett 20-tal ägg behövs. Vi använder påskris med fjädrar i rött, 
blått, gult, grönt och orange istället för de skyltar som finns. 
Evelina kollar med Sara Laitamaa om hon kan instruera barnen innan de 
visar sina hundar. 
Skyltar som visar till utställningen ordnar Jeanette, samt kolla med 
Lövångerbröd om de kan sponsra med mjukbröd. 
Murikkan och suovasköttet är kvar hos Helen, hon tar med det till 
utställningen.  
Lotta kollar med Frostkågekiosken om det går beställa korvbröd via dom. 
Marianne ordnar alla inköpen. 
Vi bakar långpannekakor som vi säljer på utställningen. 
Det finns gamla kritiklappar som vi kan använda, vi skriver tydligt på dom 
att det är en inofficiell utställning. 
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Det behövs fler priser till lotterier, alla försöker ragga mer saker.  
Det finns kvar 36 provpåsar samt ca 15 st 4 kg foderpåsar från Royal 
Canin.  
Samling klockan 08.00 på lördag för att ställa iordning inför utställningen. 

 
§9. Ekonomi. 

På banken finns det ca 3.200 kr, anmälningsavgifter till utställningen har 
börjat komma in. I kassa har vi ca 2.000 kr. 
Domaren kostar 10 kr/hund samt reseersättning och ringsekreteraren 
ska ha reseersättning. 

 
§10. Övriga frågor. 

Årets Hundar: det finns bara två lapska vallhundar på listan över årets 
hundar, övriga raser är det 3 av varje. Lotta kollar detta med Ingegerd. 
Diplomen till Årets Hundar ska göras. 
Utställningsansvarig: CS betalar anmälningsavgiften för den utbildning 
som Inger Laitamaa ska gå i vår. 
Registrera föreningen: vi bör anmäla våran förening hos Skellefteå 
kommun så kan vi få bidrag till tex Riksstämman. Marianne kollar upp 
detta. 
Deklaration: vi får inte någon deklarationsblankett, Marianne kollar med 
revisorn Lasse hur det ska vara. 

 
§11. Nästa möte/ mötet avslutas. 

Onsdag 25/3 klockan 19.00, ett snabbmöte för att kolla av inför 
utställning och årsmöte. 

 
 
 
 
 
______________________________________________ 

Jeanette Wikström, sekreterare 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 

Evelina Nilsson, ordförande 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 

Marianne Bystedt, justerare 


