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Närvarande: Liselott, Annelie, Jeanette, Susanne, Sara, Ulrica. 
 
Frånvarande: Marianne. 
 
 
 
§1. Mötet öppnas. 
 
 
§2. Val av mötesordförande. 
 Liselott valdes till mötesordförande. 
 
§3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
 Jeanette valdes till sekreterare och Annelie till justerare. 
 
§4. Godkännande av dagordningen. 
 Dagordningen godkändes. 
 
§5. Godkännande av kallelsen. 
 Kallelsen godkändes. 
 
§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll. 
 Utbildningen i SBK:s tävlingsprogram tas upp under övriga frågor. 
 
§7. Ekonomi. 

Stambokföringsavgifter på ca 3.200:- inbetalda, i övrigt ingen större 
förändring i ekonomin. 

 
§8. Årsmöte. 

Lokalen är bokad, Jeanette ordnar skottning av planen. 
Verksamhetsberättelsen skriver Jeanette och Marianne gör den 
ekonomiska rapporten. 
Årets Hundar: Sara räknar ut utställningsresultaten och Susanne räknar 
ut lydnad/bruks/agility. 
Fikat: vi bakar kakor till försäljning och årsmöte, dom som kommer att 
baka mailar till hotmailen vad dom ska baka för sort. 
Inköp: Marianne har koll på vad som brukar köpas in. 

 
§9. Inoffen. 
 Jeanette ordnar en annons i Norran nu i januari. 
 Priser: Lotta inventerar hur mycket som finns kvar. 
 Domare: Sara letar vidare, har några på gång. 
 Ringsekreterare: Inger Laitamaa. 
 Vi skriver in i olika gästböcker och forum om inoffen, även på facebook. 
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§10. Utställningar 2012. 
 Piteå 15/4: domare klar, platsen blir Grans i Piteå, Sara bokar det. 

Luleå 15/7: domare klar, plats blir ev Luleå BHK, Ulrica kollar det efter 
deras årsmöte i februari och bokar om det går. 
Ringsekreterare: Sara letar vidare. 

 
§11. Aktiviteter. 

En träff planerades, blir söndag 4/3 vid badhuset i Munksund. Samling 
klockan 11.00 och vi kör lite agility, ringträning, promenad och 
korvgrillning. 
Anmälan till hotmailen med namn och tel.nummer. 

 
§12. Övriga frågor. 

SBK:s tävlingsprogram: det är för sent att anmäla sig till utbildningen ,em 
Marianne är nog redan utbildad. 
Liselott kontaktar Johan Haglund och kollar vad som gäller. 

 
§13. Nästa möte. 
 Tisdag 21/2 klockan 19.30. 
 
§14. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Liselott Brännström, ordförande 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Jeanette Jonsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Annelie Wallmark, justerare 


