
 

PROTOKOLL MAILMÖTE 20190218 SSRK-SKELLEFTEÅSEKTIONEN  
 

1. Mötet utlyst som mailmöte, deltagare SSRK Skellefteås styrelse, Susanna Johansson, 
Yvonne Bergström, Gunhild Björne, Lovisa Olsson, Carola Bergström. 

2. Dagordningen godkändes.  

3. Till justerare valdes Lovisa Olsson och Yvonne Bergström.  

4. Till sekreterare valdes Gunhild Björne  

5.  Utställningsansvarig/ CUA 

Mötet beslutade att Renee Vikstedt har fortsatt delegerat utställningsansvar i Skellefteå 
sektionen. 

6. Mötet beslutade att arbetet kring utställningarna fortsätter i utställningskommittén och det 
är okej att ta in fler engagerade i denna kommitté för att underlätta arbetet för styrelsen.  
Renee är sammankallande 

De valda i kommittén är sittande sedan 2018 Helena Marklund o Renee. Anna Johansson 
önskar utgå och vi beslutade att ersätta henne samt utöka med Emma Nilsson, Frida Eklund 
och Pernilla Lindmark 

7. Vi beslutade att utställningskommittén får i uppgift att anordna inofficiell utställning 2019.  

När? 18 maj 2019 

Vi har en domare: Inger Andersson från Byske. Samt eventuellt en till.  

Var: Byske Föreningshuset Gullringen 

8. Vi har en dialog med SSRK Umeå utställningsansvarig Matilda Adolfsson kring 
arrangemang av inofficiell utställning vart annat år som återkommande: 

Förslag finns: Det år vi inte anordnar utställningen officiellt i Umeå / Skellefteå vill vi anordna 
en inofficiell vid ungefär samma tid på året. 

Detta för att våra utställare inte ska ”tappa” bort oss. Kanske därmed minska risken att 
förlora många anmälningar på att ha utställning ”bara” vart annat år. 

I konversationen med Umeå sektionen har framkommit en önskan att eventuellt utse 

- Västerbottens Vackraste- ena året på Skellefteå inofficiella o andra året på Umeå 
inofficiella. Kanske också i anslutning till det också dela ut någon form av pris till BIS 
vinnande hund? 

Vi beslutade att utställningskommittén har fritt delegeringsansvar gällande 
detaljgenomförande av inofficiell utställning för 2019.  



 

9. Vad gäller den officiella utställningen har Renee sedan 1 år tillbaka ansökt om den som 
CUA. Beslutet och bekräftelsen tillhanda redan den 25/4 2018. 

Styrelsebeslut redan tagna kring den officiella utställningen 2020 års övergripande former. 

När? 16e maj 2020 

Plats: Folkparken 

Domare: Kontrakt med svar JA har erhållits av: 

Katja Korhonen, Karin Brostam och Lena Hägglund som reservdomare (glädjande nog på 

samma sätt som reservdomare föregående år.) 

Vi beslutade angående delegering till utställningskommittén av detalj genomförandet 2020 
års officiella utställning.  

10. Mötet avslutades.  

 

Justerare: 

 

…………………………………………………………… 

Lovisa Olsson 

 

……………………………………………………………… 

Yvonne Bergström 

 

 

 


