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§ 39 Mötets öppnande
Kerstin hälsade alla välkomna och tackade Yvonne och Klasse för att vi fick vara på Gyllerboda.
Samt förklarade mötet öppnat.

§ 40 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor.
Dagordningen gicks igenom och godkändes. Mail från HS angående representation på SKK:s 
hunddag i  Stockholm tas upp under övriga frågor.

§ 41 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet.
Till justeringsman valdes Solveig.

§ 42 Genomgång av föregående protokoll.
Lite förändringar på prova på dagen. Anki har fått förhinder. Anne Adre Isaksson som skulle skriva 
och fotografera på prova på dagen till Springertidningen har fått förhinder. Så vi beslutade att göra 
som förra året. Var och en skriver lite om sin station till tidningen Kerstin sammanställer ett 
reportage.

§ 43 Post
Ingen post har inkommit.

§ 44 Ekonomisk rapport
Oförändrad ekonomi som är god.

§ 45 Aktiviteter (prova på dag, vattenprov,)
Allt inför Prova På dagen är under kontroll. Klasse sköter grillarna och dummielådan, Elizabeth, 
Olle och Pia (Solans kamrat) spåren, Gunilla och Kerstin apporteringsstationen, Solveig 
Apportsöksstationen ( behöver hjälp med kasten) Kerstin försöker ordna det.
Vattenprov 6 oktober. Gunilla har varit i kontakt med Eva Widén som dömer. Kerstin ordnat med 
annonsering på SSRK Prov. Nybörjarklass B prov. P.g.a. att vi inte planerat det tidigare så anser vi 
oss inte ha ork att anordna ett men om behov skulle uppstå kan man snabbt ansöka hos SSRK om 
att få hålla ett.

§ 46 Till tidningen
Se § 42 samt datum för årsmöte måste bestämmas på nästa möte och ut i tidningens nästa nummer.

§ 47 Övriga frågor
SKK:s hunddag i Stockholm. Då vi har haft vår Prova På Dag dagen innan så anser vi oss inte orka 
det skall planeras och organiserats om det skall bli bra. Kerstin svarar ordförande Allan Grimling 
vårt beslut att tacka nej.

§ 48 Nästa möte
24 oktober 18.30 Solveig bokar lokal på Studiefrämjandet.

§ 49 Mötets avslutande
Kerstin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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