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Närvarande: Liselott, Marianne, Jeanette, Ulrika, Görel. 
 

 

Frånvarande: Susanne, Linda och Sara. 
 
 
 
§1. Mötet öppnas. 
 
 
§2. Val av mötesordförande. 
 Liselott valdes till mötesordförande. 
 
§3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
 Sekreterare blev Jeanette och Ulrika justerare. 
 
§4. Godkännande av dagordningen. 
 Dagordningen godkändes. 
 
§5. Godkännande av kallelsen. 
 Kallelsen godkändes. 
 
§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll. 
 Föregående protokoll handlade bara om RS-förberedelserna. 
 
§7. Aktiviteter. 

En heldag planeras i Luleå, där den som vill får övernatta. Prova på-dag 
med olika stationer, tex lydnad, agility, utställning mm. Ulrika kollar priser 
för att hyra planer och hinder och mailar till hotmailen. Vi kan ta en liten 
avgift av deltagarna för att täcka hyran.  

 
§8. Almanackan. 

Vi har kvar ganska många almanackor ännu, frågan är om ska vi göra en 
ny? Årsmötet tyckte det var ett bra initiativ. Vi får efterlysa många bilder 
av bra kvalitet som skickas till hotmailen. Vi kollar om någon vill sponsra 
almanackorna och ha med loggan för att få ner priset. Definitivt beslut på 
nästa möte. 

 
§9. RS 2010. 

Vi överlevde arrangemanget! Det mesta fungerade rätt så bra och inga 
direkta klagomål har framkommit. Lite struligt med transporterna men 
annars gick det bra. 

 
§10. Ekonomi. 

Riksstämman med kringarrangemang gick bra och gav ett bra netto. Alla 
fakturor har inte kommit än så slutligt resultat kommer senare. 
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§11. Utställningar 2011 (domare) 
Förslag lades fram att vi ska ta hit en finsk domare som verkligen kan 
våra tre raser till en av våra utställningar 2011. Marianne kollar kostnader 
för flyg eller båt från Finland. Liselott kollar om datumet krockar med 
andra utställningar. 

 
§12. Utställningar 2013 (datum och plats) 

Datum och plats för våra utställningar 2013 ska bestämmas. Vi väntar 
tills SKK har lagt ut sina utställningsdatum innan vi bestämmer något. 

 
§13. Övriga frågor. 

Surströmmingsfest: Liselott föreslog att vi ska ha en surströmmingsfest 
för styrelsen och övrig ”RS-personal”. Datum bestäms senare, blir ev. i 
november. 

 
§14. Nästa möte. 
 Tisdag 31/8 klockan 19.30. 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Jeanette Jonsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Liselott Brännström, ordförande 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Ulrika Hjertqvist, justerare 
 


