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Närvarande: 
Katarina Ström, ordförande

Inger Hildebrand

Anna Lind
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Annika Holm

Carina Kinde

Jenny Havenäs

Katarina Åkermo


Anmält förhinder:

Bitte Hjälmås


§ 77 
Mötets öppnande 
Ordförande Katarina Ström förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna


§ 78 
Val av protokollförare 
Anita Billeskalns valdes


§ 79 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes


§ 80 
Föregående protokoll 
Protokollet godkändes


§ 81 
Val av justerare 
Inger Hildebrand valdes


§ 82 
Skrivelselista 
Godkändes och bifogas protokollet


§ 83   
Genomgång av checklista inför utställningen i Vänersborg  
Styrelsen går igenom checklistan.




	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


Anna L rapporterar att domare Melani Harwood har lämnat återbud pga pandemins 
regler. Ny domare skall tillfrågas och vi enas om att söka domare i Sverige pga pan-
demireglerna. 

Styrelsen enas om vilka domare som skall tillfrågas i första hand.

Antal kataloger som skall tryckas är 65% av anmälda hundar enl tidigare praxis.

Annika H kan ordna en bra kamera för BIS fotona.


§ 84 
Pudelns dag 
Vi ställer in pga rådande pandemi restriktioner.


§ 85 
Verksamhetsdagen i oktober 
23 oktober och Inger H kollar lokal på Draggatan i Göteborg. Inbjudan skall även gå 
ut till de som arbetar i de olika grupperna.

Katarina sammanställer en lista på de som ska bjudas in och presenterar den på 
nästa styrelsemöte.


§ 86 
Lära känna middag 
Styrelsen har aldrig träffats i verkligheten och har därmed inte haft några kostnader 
för fika. Förslag att vi träffas på en middag med rimlig kostnad. Jenny H tar fram 
förslag på restaurang.

Beslut: Middag för styrelsen den 22 september kl 18.00 och SPK västra står för 
kostnaderna.


§ 87 
Övriga frågor 
Jenny H rapportera att kursen i Vardagsvård inte har någon lämplig  lokal i dagslä-
get.

Styrelsen diskuterar kommande kurser. Ev försöka med valpkurs igen. Viltspår del 2 
samt även viltspår 1 igen då intresset var väldigt stort.


§ 88 
Nästa styrelsemöte 
Kl 19.00 följande datum,  13 september, 23 oktober (i samband med verksamhets-
dagen), 15 november samt 14 december




 
§ 89 
Mötet avslutas 
Ordförande Katarina S tackar och avslutar mötet


Katarina Ström 	 	 Anita Billeskalns	 	 Inger Hildebrand

Ordförande	 	 	 Sekreterare	 	 	 Justerare



