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Plats: Piteå hos Helena Sandström samt vissa på telefon kl 18-18:45 

§40-48 

 

Beslutande. Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors, Helena Sandström, Mats Tapani, Anna 

Vikström och Pernilla Henriksson 

Anders Gustafsson från och med § 43 

Suppleanter: Lisbeth Alakangas  

Frånvarande: Angelica Fransson 

 

 

 

 

§ 40 Mötets öppnande. 

Ordförande för mötet idag är Anna vice ordförande, som hälsade alla välkomna både de hos 

Helena och de via telefon samt förklarade mötet öppnat. 

 

§41 Val av justerare 

Mats valdes som justerare för dagens möte. 

 

§42 Kassarapport 

Kassan är solid. 

 

§43 Jaktprovet forts planering  

Funktionärer är klart, rosetterna har kommit. 

Sponsring – Royal tar ej emot, så ej ngn sponsor i dagsläget. PetFood – Helena kontaktar. 

Domarprotokoll måste beställas, Anna ordnar med detta samt undersöker administrations 

behörighet för Ssrk prov – Anders skickar över denna informationen. 

Anna gör annons för Facebooks sidan.  Helena kontaktar Agneta om hemsidan så annons 

kommer ut. 

Mat till funktionärerna – Anna tar hand om detta. Mats tar med sig murikkan. 

Vilt: är inköpt så det som saknas är änder. 

16 st hundar är rekommendationen vad domaren max bör döma i nkl. 

 

§44 Charmören  

Sista dag är 17/8. Anna skickar om jaktkursen till Britt-Marie. Samt en liten rad om att vi 

arrangerar vårat första jaktprov. 

Ylva ska skriva om flatshowen. 

 

§ 45 Hemsidan 

Helena kontaktar Agneta igen om detta då hon nu kommit hem från semestern. 

 

§46 Övriga frågor 

Allmänlydnadskurs – Pernilla kollar med Pia Fors, tex weekendkurs el liknande. 

 



Försäljning av vilt efter provet – säljer vi det direkt från provet samt även annons och säljer 

fryst vilt till medlemmarna – Gunilla får kontaktas. 

 

Mats undersöker swish till frk Norr vad kostnaden skulle vara för detta. 

 

§47 Nästa möte 

Onsdag 4 oktober kl 19:00 

 

§48 Mötets avslut 

Vice Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Britt-Marie Mallfors Anna Vikström Mats Tapani 

Sekreterare  Vice Ordförande  justerare 


