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Närvarande:      
Titti Jansson      
Helena Wassén      
Petra Thelander 
Satu Brännstöm 
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 att ekonomirapporten kommer att vara klar i 

tid inför att den ska skickas in till revisorn.   
 
4. Hemsidan 

Titti och Helena berättade att hemsidan uppdateras regelbundet. 
 
5. RR-nytt, rapport från Helena. 

Helena informerade om att det som är inskickat till RR-nytt är 
inbjudan till årsmötet och kort info med foto om RR-race, BPH och 
promenader.  

 
6. Omorganisation SRRS, liggande förslag 
 SRRS/Mellan har mottagit förslag från SRRS centralstyrelse 

gällande en omorganisation av SRRS lokalområden som innebär 
att SRRS/Mellan antar namnet SRRS/Västra 
och omfattar Västmanlands län, Örebro län, Värmlands län, 
Dalarnas län samt Västra Götalands län. Ändringen kommer att 
träda i kraft senast 2014-12-31. Styrelsen beslutade att 
bifalla förslaget. 

 
7. Medlemmar, rapport från Satu.  

Satu har skickat ut välkomstbrev till tre nya medlemmar. 
 i skrivande stund har vi 174 medlemmar.  
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8.  Rapport AU-beslut.  
Inget att rapportra 

 
9. Rapport TK-kommitté.  

Ulrika har flera förslag på möjligheter till sponsorer och hon skriver 
ett brev som vi ska kunna skicka ut till grossisterna. Helena 
korrekturläser brevet och lägger in det i en ”SRRS Mellan/Västra 
mall”. Därefter sammanställer Ulrika listan med förslag på 
sponsorer och vi delar upp ansvaret att kontakta dem oss emellan, 
via telefon och mejl. 

  
Vi kommer också få en lista på vilka prisrossetter vi ska beställa, 
Ulrika sköter den kontakten. 

  
Vi bjuder in Jeanette till ett möte efter årsmötet som fokuserar på 
den kommande utställningen i Askersund.  

 
Titti kommer efter årsmötet kolla upp vem vi kan hyra in som 
”kommissarie”.  

  
 
10.  Kommande aktiviteter  

RR-promenad och släpp den 30 november i Karlstad. 
 
   
12. Inför årsmötet, planering. 

Årsmötet äger rum den 8 februari kl 14:00, på Café Agust i 
Karlstad. Helena tittar på när uppgifterna ska ligga uppe, kallelse 
osv.  

  
 Titti kontaktar Fredrik så att valberedningen har den informationen 

som de behöver.  
  
 
13. Övriga frågor. 

Ulrika letar fram information om SKK:s utbildning till tävlingsledare 
för styrelsemedlemmar och återkommer med information om 
denna. 

  
 Vi bokar in datumet för SRRS fullmäktigemöte datum den 18 april 

så att alla styrelsemedlemmar är medvetna om detta. 
  
 Titti kollar upp datum inför besök med SRRS Norra. 
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14. Nästa möte. 
Skypemöte 15 januari kl 20:00 

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


