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Närvarande: Evelina, Lotta, Marianne, Jeanette och Helen. 
 
 
§1. Mötet öppnas. 
 
 
§2. Val av mötesordförande. 
 Lotta 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. 
 
 
§5. Godkännande av kallelsen. 
 
 
§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll. 
 
§7. Domare/sekreterare år 09/10, klart? 

2009: domare är klara. I Vännäs 12/6 dömer Karl-Erik Johansson och i 
Piteå 5/7 dömer Hannu Talvi. Även ringsekreterare är bokade till båda 
utställningarna, Therese Oja och Susanne Nilsson. 
Lotta och Marianne kontaktar Vbkk för mer information kring domarens 
resor och logi samt om vi kan låna plats för utställningen på fredagen. 
Domaravtalen måste fyllas i och skickas till domarna för underskrift, kolla 
i utställningspärmen hur de fylls i. 
Kommissarie och bestyrelse till utställningarna behövs, Evelina kontaktar 
den tävlingskommitté som sätts in efter årsmötet om någon kan ta på sig 
de uppgifterna. 
2010: Endast utställningen i samband med Riksstämman är anmäld. Där 
är domaren Ambjörn Lindqvist bokad men det behövs en till domare. 
Lotta letar vidare efter en domare. 

 
§8. Utställningen i Vännäs – kvällsutställning?  

Starttid för utställningen i Vännäs 12/6 bestämdes till klockan 16.00 då 
det är en vanlig arbetsdag och inte semestertid än. Allt måste vara ställt 
iordning före utställningen. Förslag att ordna separata in- och utgångar 
till utställningsringen för att underlätta, måste märkas ut med 
avspärrningar.  

 
§9. Årsmöte och inoff.utställning. 

Evelina kompletterar informationen på hemsidan att man ska anmäla sig 
för att vi ska kunna beräkna fikat. Evelina skriver även ihop 
dagordningen. Jeanette skriver verksamhetsberättelsen och Marianne 
gör iordning revisionsberättelsen. När utställningskatalogen är klar ska 
Marianne skriva ut den. Vi gör egna kritiklappar till inoffen som är diplom 
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och kritik på samma blad, de kan få den inplastad efter bedömningen. 
BIR/BIM kan få diplom om inte rosetterna som finns räcker till. 
Vi bakar långpannekakor och gör mackor som vi säljer. Även varmkorv 
och souvas ska säljas. 

 
§10. Årets Hundar 2008. 

Efter årsmötesbeslut förra året ska vi räkna som de andra distrikten gör. 
Lotta kollar upp hur de räknar. Vi gör diplom till årets hundar som plastas 
in. 

 
§11. Cirkel Studiefrämjandet. 

Vi ska starta träffar för att kunna få aktivitetsstöd från Studiefrämjandet. 
Kan vara träningsträffar med hundarna där deltagarna skriver upp sig på 
listor som skickas in. Marianne ordnar listorna som behövs. 

 
§12. Ekonomi. 

På kontot finns 560 kr och i kassan 350 kr. Några anmälningsavgifter till 
inoffen har börjat komma in. 

 
§13. Övriga frågor. 

Trycksaker: vi ska fundera om det finns något vi kan trycka våran logga 
på och sälja på utställningarna under året, tex reflexvästar eller t-shirts. 
Almanackor: vi ska efterlysa hundbilder från våra medlemmar att 
använda i en almanacka för nästa år, Evelina skriver om det på vår 
hemsida. 
Gummarks Ridhus: Lotta har försökt få tag i någon för att avboka 
lokalerna men inte lyckats. Helen och Mia ordnar detta och mailar övre 
norra när det är genomfört. 

 
§14. Nästa möte. 
 Torsdag den 12/3 klockan 19.00. 
 
 
 
______________________________________________ 
Jeanette Wikström, sekreterare 
 
 
 
 
_______________________________________________ 

Liselott Brännström, mötesordförande 
 
 
 
 
_______________________________________________ 

Marianne Bystedt, justerare 
 


