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Datum 2010-07-26 Plats Hemgården Stöde

Närvarande: Britt-Inger Johansson, Monica Nilsson, Carina Svensson, Åsa Eriksson
Ej närvarande: Anette Lövgren, Ann-Kristin Sjöberg, Christina Olsson

§1

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande Britt-Inger Johansson öppnade mötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna.
§2

VAL AV JUSTERARE

§3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Carina utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Dagordningen godkändes.
§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§5

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Föregående 2 protokoll godkändes.

Norrbottens Open Show är inställt på grund av få anmälningar. Det är samma läge över hela landet.
§6

RAPPORT FRÅN KASSÖREN

§7

RAPPORT FRÅN INFOANSVARIG

Kassören presenterar det ekonomiska läget vilket är mycket gott.

Inget nytt.
§8

RAPPORT FRÅN UTBILDNINGSANSVARIG

Christina ska webmastern om korrigeringar som ska göras under fliken ”kurser”. Åsa meddelar
Christina sina önskemål.
§9

RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG

Inget.
§ 10

RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Britt-Inger och Åsa sköter inköpen till Open Show. Sören ordnar inköpen till kolbulleförsäljningen.
Carina ordnar med lotteriring. Åsa bakar till fikaförsäljningen.

Priser från Royal levereras till Åsa. Rapport gav om de många priser som är är skänkta till utställningen.
§ 11
Inget.

RAPPORT FRÅN MENTALITET/FUNKTIONSANSVARIG

§ 12

MANUSSTOPP GOLDEN NYTT 28 april.

Frågan om möjlighet till att förlänga tiden för sista dag för införande av reportage till GN ska ställas.
Nästa manusstopp är 11 augusti 2010, utgivning vecka 39. Vore roligt om vi kunde få med ett

reportage från utställningen. Infot i GN ska uppdateras med familjedagen, valpkurs och viltspårkurs
som genomförts.
§ 13

INKOMNA SKRIVELSER

§ 14

UTGÅENDE SKRIVELSER

Förfrågan om intresset för ny utbildning av instruktörer har kommit från SSRK.

Förfrågan instruktörsutbildning besvarad.
§ 15

ÖVRIGA FRÅGOR

Britt-Inger fortsätter med frågan om jackor, västar och om det ska vara brodyr eller tryck på dessa.
Vi måste bli bättre på att be webmaster uppdatera hemsidan.

Carina ska höra med lokalradion om möjligheten att få vår Open Show nämnd i radion.
Arbetet med en monter i Nordichallen pågår.
§ 16

NÄSTA MÖTE

§ 17

MÖTET AVSLUTAS

Nästa möte blir den 15 september kl 18.00 i Hemgården Stöde.

Ordförande tackar alla för visat intresse och avslutade därmed mötet.
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