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Närvarande:      
Helena Wassén      
Titti Jansson      
Petra Thelander 
Ulrika Larsson           
      
 
1. Mötets öppnande. 
 
1:1  Val av protokollförare. 
 Helena Wassén 
 
1:2  Val av protokolljusterare. 
 Petra Thelander och Ulrika Larsson 
 
1:3 Godkännande av dagordning. 
  
 
2. Föregående mötesprotokoll 
  
3. Ekonomirapport från Petra  
   Petra rapporterade om vårt nuvarande saldo och resultatet efter 

den senaste aktiviteten. Hon gav också återkoppling på en tidigare 
mötesfundering gällande om vår nuvarande ekonomi fortsätter att 
följa med oss in i nästa års styrelsearbete, svaret är ja. Samt att 
den extra betalningen vi har fått in från en medlem har rättats till. 

 
4. Hemsidan 

Titti och Helena rapporterar att den uppdateras regelbundet. 
 
5. Genomförd RR-promenad Karlstad, rapport Helena och 

Ulrika 
 Genomfört RR-race, rapport Petra. 

Elva hundar på RR-promenad och släpp i Karlstad på ny plats som 
bemöttes positivt. Sju hundar på RR-racet, väldigt trevligt med 
hundar och familjer som gärna önskade att vi arrangerade detta 
igen.  

  
 
6. Remissvar , rapport från Titti. 
 Vårt svar (se tidigare extrainsatt protokoll 141007) har skickats in. 

Norra har också skickat in sitt svar som är snarlikt vårt. Nu 
avvaktar vi och se vad centrala styrelsen beslutar. 

 
7. Profilkläder, rapport från Helena. 
 Vi avvaktar i väntan på remissvaret. 
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8.  Medlemsbrev, rapport från Satu. 
 Satu frånvarande, men inget att rapportera.  
 
10. Rapport AU-beslut.  

Inget att rapportera  
 
 
11.  Rapport TK-kommitté.  

Detaljerad planering av utställningen sker i början av 2015. 
 
   
12. Kommande aktiviteter. 

Helena tar en promenad i Karlstad den 26 oktober. Titti planerar 
en om två – tre veckor i Arvika. Petra stämmer av med Satu om 
promenad i Örebro.  
 

 Ulrika berättar att hon kommer att arrangera ett träningstillfälle 
med öppen träning någon kväll i november i Dogoramas lokaler, 
Skåre, Karlstad. 

 
 
13. Övriga frågor. 

Vi har blivit inbjudna av Norra styrelsen för att utbyta erfarenheter 
och se gemensamma möjligheter. Vi återkommer med ett datum 
för att eventuellt ses i början av året.  

 
14. Nästa möte. 

29 november hos Helena kl 11:00, Karlskoga, där vi också bjuder 
in valberedningen. Titti bjuder in valberedningen till mötet.  

 
15. Mötet avslutas. 
  
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Helena Wassén   Ulrika Larsson 
 
   
Ordförande  Petra Thelander 
 
Titti Jansson 


