
 

 

 

 

 

 

Mötesprotokoll   

Datum: 31/10 2017 Tid: 19:30 

Plats: Per telefon med nr Tel.08-55775577 och kod 1100 

 

1.  Mötets öppnande 

2.  Godkännande av dagordning - Ja 

3.  Val av sekreterare - Maria Andrén  

4.  Val av justerare – Lena Fredriksen  

5.  Föregående protokoll/uppdragslista –  

Rättelse ang. 10 b Catrin Welin ej kontakt för AK utan det är Ellinor.  

6.  AU-beslut - Nej 

7.  Inkomna skrivelser – Motioner mottaga inför årsmötet 

8.  Utgående skrivelser - Nej  

9.  Ekonomi - Vi gör ett negativt resultat för 2017.  

Intäkter och utgifter stämmer dock väl överens med budget. 

Då det 2017 var jubileumsår så var ett minusresultat väntat. Vi hade beräknat 

ökade kostnader för Stora CC samt Vinterspecialen i Kalix.  

Under 2018 så förväntar vi oss dock att vara tillbaka och göra ett litet 

plusresultat. 

 

10. Kommittéer  

Valberedning-  presentation av valberedningens förslag inför årsmötet.  

- Avel:  

 Beslut om att CC ger ekonomiskt bidrag för hundar över fyllda 8 år även       

      2018.  

- Hälsoenkäten hur distribueras den ut. Ta reda på hur Finland gjorde. 

Kontakta Norge och se om de vill göra samma.  

 

- Se över information på hemsidan då den måste uppdateras.  



 

 

 

 

 

- Se över hur man gör med de nya veterinärintyget.  

 

Utställning:  

Bestäm domare för 2019. Börja se på datum och ort för 2020.  

 

11. Aktivitetsombud – Inkommit med förlag på förbättringar från Mirjam 

Pettersson.  

 

12. Kalix 2018 -  

Går fint! Sponsorer har tillkommit. Allt är i fas. På plats i Kalix kommer Marlene, 

Jenny, Lena vara. Fler på plats som bor där uppe.  

Backup domare finns om antalet blir högt.  

 

13. Vilsta inoff/Konferens. 

Hösten 2018. Kan vi hitta ny geografisk plats. Ska det vara enbart föreläsning och 

konferens.  Många tankar och nya idéer.   

 

14. Stora CC 

 Uppstartsmöte mitten av april. Rutinerat gäng som fortsätter.  

 

15. Årsmöte 

Maria har allt under kontroll med verksamhetsberättelse som kommer visas på 

powerpoint. Mötesordförande blir Lars Mossberg. 

Janina köper fika. Marlene skriver ut papper.  

 

16. CB  

Flyter på mycket bra. Nya layotare igen, det kommande nr är det 3 st.  

 



 

 

 

 

 

17. Övriga frågor  

Web-shoppen avvecklas. Ellinor tar ansvaret efter Tina som avgår.  Idéer om att 

ta fram profilartiklar och sälja själva på utst etc.  

 

18. Nästa Möte  

Konstituerande 5 feb kl. 19.30 

 

19. Mötets avslutande.  

 

 

 

 


