Anteckning från telefonmöte den 8 juni 2017
Närvarande: Liselotte Sandin, Rosemary Åsberg, Kjell Carnbrand, Inger Danielsson, Sylwia Zielinski,
Pia Carnbrand, Sofia Sundkvist, Katrin Cederborg och Kristina Berghänel. Kom in lite senare Annie
Kling.
1. Alla dyker upp på Fjällnora fredag den16 juni. Kjell och Annie jobbar så de kommer antingen
väldigt sent fredag eller tidigt lördag. Vi bygger utställningen tillsammans.
2. Inger pratar med Moa om grillning fredag kväll. Inger och hennes stab sköter också
mathållningen för alla arbetande funktionären hela helgen. Vi betalar själva för supén.
3. Sofia och Pia kollar vaccinationer och delar ut nummerlappar. Vi hjälps åt med att sätta ihop
nummerlapparna till dem som har många hundar med, så de ligger klara i samma bunt.
4. Lotte ordnar växelkassa till katalogförsäljning, kafeterian och till ett lotteri. Shoppen skall
också ha en egen kassa.
5. Kjell och Richard sköter parkeringen och hjälper sedan till med priserna.
6. Kjell dömer barn med hund.
7. Kristina får låna Lottes kamera och fotar vinnarna.
8. Moa är speaker och aktionsförätare.
9. Katalogerna är klara.
10. Katrin har listorna på vilka som fick vandringspriserna förra året, hon kontaktar dem så att
priserna finns på plats.
11. Kristina hämtar tälten hos Kjell på väg upp få fredagen.
12. Ringsekreterarlådorna är påfyllda och klara.
13. Domaren är informerad om hur många hundar som är anmälda och var han skall bo.
14. Moa har kontaktat två ringsekreterare.
15. Kommissarie är Pia, bestyrelse Katrin och Kristina.
16. Kristina ber Helene och Natalie att informera om att supén är i partytält.
17. Pia ordnar en sjukvårdslåda och på plats finns en hjärtstartare.
18. Annie laminerar lappar med Swishnummer till klubben och till shoppen (de är olika).
19. Katalogen kostar 50;-20. Lotte fixar växelkassa på 5000:-- . Inger talar om i vilka valörer hon vill ha dem.
21. Rallylydnaden döms av Ida Lindgren och ansvarar för den gör Linnea Olsson och hennes
lillasyster Nora.
22. Partytälten kommer på fredag och blir uppsatta av firman som hyr ut dem
23. Styrelsemedlemmarna som skall äta supé meddelar Kristina med det snaraste.
24. Vi beslutar att årets stipendiater blir vuxen: Annika Andersson och ungdom: Nora Olsson.
Kristina meddelar dem vårt beslut.
25. Kjell meddelar att uppfödarutbildningen kommer att gå av stapeln på Hökensås datum ännu
ej fastställt då Kjell väntar på info om när Moa kan.
26. Inger är med på lördag men ej söndag. Sylwia får vi längta efter hela helgen hon drar på
semester till sydligare nejder.
27. Alla fixar något bakverk till Afternoon Tea.
Efter mötet har vi fått klart för oss att vår info på nätet om hur klasserna bedöms inte är som
tidigare, vilket ställer till det med vandringspriserna. Jag har efter samtal med Katrin tagit kontakt
med Linn och bett henne kolla hur det skall vara och meddela oss så vi kan göra rätt.
Vid tangenterna,
Kristina

