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§1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Ann. 

 

§2. Val av ordförande 

Ann valdes till ordförande. 

 

§3. Val av sekreterare 

Ida valdes till mötet sekreterare. 

 

§4. Val av justerare 

Birgitta valdes att jämte ordföranden 

justera mötesprotokollet. 

 

§5. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§6. Föregående protokoll 

- 5/2020. Lästes igenom och 

godkändes. 

 

§7. Skrivelser och rapporter 

Klubbverksamhet sommaren och början av hösten 2020 

 

§8. Kassarapport 

Saldo på ca 25 000kr, fakturor till september betalt och klart. Sponsringen från Sparbaken Nord 

har inte kommit in ännu. 

 

§9. Klubblokal 

Inget att tillägga. 

 

§10. Utbildningskommittén 

 Valpkurs 

Pågående. 

 

 Paus på kurser 

När pågående kurser är avslutade blir det ett sommaruppehåll. 

 

§11. Ungdomssektionen 

 Medlemmar 

33 ungdomsmedlemmar. 

 

 Kaffekassan försäljning 

Klart ca 3000 kr. 

 

 Kakförsäljning 

Närvarande: 

Ann Lidström, ordförande 

Ida Quvang, sekreterare 

Birgitta Lindström, ledamot 

Pauline Asplund, ledamot 

Julia Olsson, ledamot, via messenger 

 

Adjungerad: 

Peter Näsman 

 

Inte närvarande: 

Emelie Jonsson, ledamot, meddelat förhinder 

Felicia Lundquist, ledamot, meddelat förhinder 

Susanne Suomi, suppleant, meddelat förhinder 
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Nästan 5000kr 

 

 Köpt in rallylydnads utrustning 

Föreningen har köpt in rallylydnads utrustning efter styrelsebeslut ad capsulam. 

 

 AW 

Planerad och genomförd. 

 

§12. Jaktprovskommittén – retriever 

 Planerad verksamhet (än så länge inte inställt) 

- 5-6/9 – Retriever B-prov, alla klasser. 

Ann hör av sig till Carina om detta. 

 

- Träningsjaktprov preliminärt v. 31 den 2 augusti 

 Plats – Gäddträsk Svensbyn 

 Annonsering 

 Maxantal 15 startande 

 Autentiskt nybörjarjaktprov/träningsjaktprov med vilt och skott 

 Piteåsektionen har företrädesrätt 

 Sista anmälan en vecka innan 27 juli 

 Funktionärer träffas på plats två dagar innan för genomgång 

 Skytt 

 Tomma hagelskott, Teba 

 Pris: 200kr/ekipage 

 Enkla kritiklappar – Att tänka på, tips. 

 Båten 

 Boka Gäddträsk, Matto Pettersson 

 Snitslar 

 Funktionärer: 

- Sekreterare 

- Båten 1 

- Skytt 

- Kastare till markeringen 

- 2 lägger ut sök 

- Provledare 

 Tid: 10.00-14.00 

 Käk 

 Inga hundar yngre än 12 månader, fullt vaccinerade 

 

- 1:a helgen i september (4-5 september) 2021. 

 

§13. Viltspårskommittén 

 Viltspårskurs 

Ann och Fredrik håller en viltspårskurs under fyra onsdagar under juli. 
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 Annonsering om att vi håller de rörliga viltspårproven 

Läggs ut på hemsidan och på Facebook. 

 

§14. Utställningskommittén 

All verksamhet är inställd. 

 

§15. Aktiviteter 

Agility 

Inköp av agilityhinder till egenträningar beslutades av styrelsen. Dessa köpes in från Hööks. 

Det som köpes in är: 

- 1 Slalom 

- 2 tunnlar 

- 1 säcktunnel 

- 6 hinder 

- 2 däckhinder 

 

Egenträning 

Ungdomssektionens träningar har flutit på. 

 

Egenträningar för de vuxna har varit impopulärt. Förslag har inkommit för att hålla aktiviteter 

på olika dagar för att få medlemmar på tårna. Föranmälan krävs maxantal.  

- Jaktträning med Peter Näsman 

- Rallylydnad 

- Viltspår 

 

 Ungdomssektionen 

1 juli AW 

8 juli prova-på-rallylydnadstävling 

15 juli vattenapporteringsträning i Roknäs. 

22 juli rallylydnad 

29 juli agility 

5 augusti rallylydnad 

12 augusti (Emelie – styrketräning Karlberg?) 

§16. Sponsring 

Funderingar kring hur sponsorer ska presenteras på hemsida och Facebook från och med 

2021. Styrelsen pratade om att dela in synligheten i olika medier efter sponsringsnivå samt 

brytpunkt för denna synlighet. 1000kr sponsring i form av namn på hemsidan, 3000kr 

sponsring även i kataloger. Frågan bordläggs till nästa möte. 
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 Sponsorförfrågningar 

Piteå fordon och service (har bett oss att höra av oss när Corona är över) 

Royal Canin foder till utställningar (har blivit lovade även till en inofficiell utställning när Corona 

är över) 

 Sponsorer klara 

Väntar in sponsringen som beviljats från Sparbanken Nord. 

PiteÄlvens hundtjänst 1000:- samt reducerade kursavgifter.  

PNF 10 000:- 

Swish 6600:- 

Piteå Kommun lokalsponsring för 2019 

Sparbanken Nord – särskilt stöd till idrott. Väntar på utbetalning. 

Lindbäcks bygg. 

§17. Manusstopp Apportören 

- 1 augusti. Inget att tillägga. 

 

§18. Uppdragslista 

Julia 

 Fakturera Sparbanken Nord 

 

Ann 

 Teba köpa in skott 

 

Susanne Suomi 

 Arbeta med hemsidan. 

Pauline 

 Planering ungdomssektionens aktiviteter 

 

Alla 

 Höra sig för om klövar till viltspår. 

 Baka till klubblokal och aktiviteter 

 

§19. Övriga frågor 

Inget att tillägga. 

 

§20. Nästa möte. 
Måndag 3 augusti kl. 18.00. 
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§21. Mötets avslutande. 
Ann avslutade mötet.  


