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Mötesdatum 

140630 
Utskriftsdatum 

 
Sida 

1/2 
 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 1/2 

PROTOKOLL SRRS/Mellan 

 
Närvarande:      
Helena Wassén      
Titti Jansson      
Petra Thelander 
Ulrika Larsson 
Satu Brännström           
      
 
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.  
   Anmälningsavgiften för den inställda viltspårkursen pga för få 

anmälda är återbetalad. Samt att de begärda milersättningarna är 
utbetalade. 

  
 
4. Nya hemsidan SRRS.  

Titti har fått information från Jessica Persson om hur den nya 
webbsidan fungerar. Övriga kan få inlogg och hjälp av Titti för att 
lära sig hemsidan. Viktigt att komma ihåg är att lägga in de 
aktiviteter vi planerar in. Helena avslutar den gamla sidan. 

  
 
5. Planerad RR-dag Örebro i september, 

Petra och Satu rapporterar och bekräftar att instruktörerna är 
bokade för den 14 september och att dagens upplägg nu ska 
planeras vidare. Petra gör en blänkare och lägger upp på fb och 
ser till att den kommer på hemsidan.  

 
6. RR-nytt.  
 Nr 3 har manusstopp sista 18 aug, med utgivning 15 sep. Det vi 

kan hinna med i reportageform är om det blir en arrangerad 
sommarpromenad. 
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7. Medlemsbrev 
 Satu rapporterar att hon har skickat välkomstbrev till de nya 

medlemmar som hon har fått rapport om.  Beslut togs också om 
att ett medlemsbrev ska skickas till alla medlemmar och detta ska 
skrivas gemensamt på nästa möte.  

 
8. Rapport AU-beslut.  

Inget att rapportera  
 
 
9.  Rapport TK-kommitté.  

Ulrika berättar att domare är bokad för utställningen år 2015 – 
Torbjörn Skaar. Ringsekretare som är bokade är Bea Hulten och 
Camilla Börjesson. Detaljerad planering av utställningen sker i 
början av 2015. 

 
   
10. Kommande aktiviteter. 

BPH på Arvika Brukshundsklubb för enbart RR är på gång under 
sensommaren eller hösten. Titti väntar på svar och återkommer 
med förslag på datum.  
 

 Petra rapporterar om RR-race i Örebro, dock så har Västerås bokat 
ett för den 31 aug vilket var samma dag som vi hade tanke på. Vi 
ser om vi kan få till ett datum i oktober för detta. 

   
 
11. Övriga frågor. 

Försök med ny promenad i Örebro i aug / sep. Titti och Helena kör 
en spontan promenad i Arvika i juli.  

 
 
12. Nästa möte. 

30 aug i Örebro hos Satu 11:00. 
 
13. Mötet avslutas. 
  
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Helena Wassén   Ulrika Larsson 
 
   
Ordförande  Petra Thelander 
 
Titti Jansson 


