
 
 
 

 
Mötesgrupp 
SRRS/Västra 

Mötesort 
Skype 

Mötesdatum 
20170712 

Starttid 
20:00 

År/Mötesnr 
2017/6 

Närvarande 
Titti Jansson (ordförande), Malin Dybeck (ledamot), Helena Wassén (ledamot), Helena G Österberg (ledamot), Malin Holgersson 
(ledamot), , Sara-Lena Aspertorp (suppleant) Caroline Svensson (suppleant) och Maria Hjärtström (suppleant)  
Anmält förhinder 
Anki Rådman 
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STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL 

§1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2. Val av protokollförare 
2.1. val av protokollförare, Helena Wassén 
2.2 val av protokolljusterare Helena G Österberg 
1.3 godkännande av dagordningen. 
1.4 föregående protokoll 

§3. Rapport AU 
3.1 Avstämning Biss-17, ansvarsområden och uppkomna frågor. 

 
Fredag, lydnaden startar 17:30. I PM:et så står det att man inte får sätta upp tält till utställningen innan 
lydnadstävlingen är klar. På lördagen och söndagen startar det 09:00, vi samlas innan vid halv åtta. 
Lördag så börjar mingel 17:30 och därefter mat.   
 
Helena G (se också delade uppgifter) 
Toaletter, klart 
Tält 2 st 3x3m, klart 
Grill - klart och grillpersonal-Johan 
Helena handlar godis och festis samt gör en lista för kaffe, hamburgare kaka osv. Caroline ordnar med 
maten. 
Helena tittar på om det finns glas till mingelkvällen där hon ska handla. 
 
Titti (se också delade uppgifter) 
Två plaststolar 
Listvinnarrosetterna BISS – allt detta ska vi ha på minglet innan middagen 17:30 på lördagen. 
Centrala delar ut utifrån guldhundslistan. Centrala har ansvar för alla rosetterna och vi är ansvariga för 
middagen.  
Lydnadstävlingen – domare, tävlingssekretariat, tävlingsledare och hyra allt vi behöver till tävlingen, 
kostnad 200kr. Tävlingsledaren är där på torsdag eftermiddag och kommer att ta dit en husvagn. 
Tävlingen på fredagen kommer att bli 17:30. Vi har fem i startklass och en i klass 2. Titti och Helena 
ser om vi behöver ladda ner ett program inför lydnadstävlingen, 
 
Dommargåvor lydnadsdomare och tävlingsledare 
Godis och tilltugg till domarna: 
Listrosetter 
Veterinärbackup och insläpp: Alla deltagare ska visa upp om hunden är vaccinerat i sekretariatet och 
om så är få en stämpel på nummerlappen. Veterinärer finns tillgänliga under helgen via telefon och en 
dag på plats. Allvarligare händelser så måste alla hänvisas till Djursjukhuset.   
Skrivning under lydnadstävlingen, Titti har bokat in en skrivare. 
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STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL 

Middag: De får välja på kycklingspett, hamburgare, nachos eller vegetarisk lasagne med ett glas vin 
för 180 kr. Vi hade satt 150 kr från början och hade gått ut med den summan så nu får vi köra på den 
och själva gå in med mellansumman.  
 
Malin D (se också delade uppgifter) 
Foderbeställning och kontroll av plastband och flera kritikband.  
Fotografering 
Sammanställning av resultatlista för lydnadstävlingen 
Hjälper till att köpa Loka vatten till caféet 
 
Helena W (se också delade uppgifter) 
Teknik under helgen, högtalare, dator, internet, Helena lånar från jobbet 
Pokaler, beställda 
Parkeringsfunktionärer  
Reflexvästar till parkeringsvärdar 
Parkeringsskyltar 
Kontroll av gräsklippning 
Kontakt med kommunen 
Lägga in resultat efter tävling 
Kontakta Ulr ika för att få resterande sponsorpriser 
Fyra plaststolar  
 
Caroline (se också delade uppgifter) 
Blommor: om möjligt 10 st, varav 3 till domare/sekreterare för utställningen och 3 till lydnaden, 4 
placeringsblommar – gul, grön, blå och röd. Caroline stämmer av mot budgeten.  
Mat och fika från jobbet: hamburgare (samt vegetariska hamburgarna) med tillbehör, alkoholfri cider,  
Billiga snittar från Carolines jobb (glutenfri, laktosfri och några vegetariska)? 
Hotellbokningen för domaren  
  
Maria (se också delade uppgifter) 
Dommargåvor utställning 
 
Malin H (se också delade uppgifter) 
Lyktor från chilidesign, är beställda.  
Kolla upp arvodet till domare, tävlingsledare osv hos SKK 
Frågar om Ninni Sterner ska sponsra 
 
Sara-Lena 
Skaffar stämpel (ev med hjälp Helena) och är ansvarig för att kontrollera vaccinationskontrollen och 
stämpla nummerlapparna. 
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STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL 

Delade uppgifter: 
Titti och Helena W hämtar lyktorna från Chilidesign i Köping.  
Titti, kommissarie, Maria och Helena G, bestyrelse. Alla får i uppdrag att läsa på om ansvaret.  
Helena W, Malin D och Anki Fördelning av priser 
Sara-Lena och Anki Prisutdelning 
Maria och Helena W Resultatlistor 
Titti, Malin H och Sara-Lena Skicka ut pm två veckor innan 
Titti och Helena W Katalog 
Helena G och Caroline Kritiklappar 
Helena W, Anki och Caroline, middag 
Anki, Helena G och ev Titti Tält 
Quiz till lördagskvällen: Helena W och Caroline 
Sponsorer: Alla (sista dag för inlämning är på Ransäters utställningstävling) 

§4. Bordlagda ärenden 
               Inga bordlagda ärenden 

§5. Inkomna ärenden 
Inga inkomna ärenden 

§6. Ekonomiärenden 

6.1. Inget utöver BISS-17 

§7. Medlemsärenden 

§8. Aktiviteter 

8.1. BISS 2017 
Ringträning Tina Gavling, rapport Malin. 
10 deltagare dag ett den 24/7. Dag två ställer vi in då det bara var tre anmälda. Tina bakar ihop dag ett 
och två till en helhet för dagen den 24 juli. 

8.2. BPH  Arvika 20 /8 
Vi ska göra mer reklam för BPH men vi har en anmäld. 

8.3. RR-race Karlstad höst 2017 
Anki får rapportera på nästa möte 

8.4. Promenader Karlstad/Arvika 
Första promenaden sker i Arvika i september och andra i Karlstad i oktober. 

§9. Övriga ärenden 
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STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL 

§10. Nästa styrelsemöte 
               27 augusti kl 10:30 hos Helena Wassén och mötesstart 11:00 


