PROTOKOLL
Mötesgrupp

Mötesort

SRRS/Västra

Via skype

Mötesdatum

20150716

Starttid

20:00

År/Mötesnr

2015/06

Närvarande:

Titti Jansson(ordförande), Helena Wassén (sekreterare/ledamot), Maria Hjärtström (suppleant), Malin Dybäck (suppleant), och
Petra Thelander (Ekonomiansvarig/ledamot).

1. Mötets öppnande
1.1.Val av protokollförare
Helena Wassén
1.2.Val av protokolljusterare
Malin Dybäck och Petra Thelander.
1.3.Alla godkännande dagordningen.

2. Föregående mötesprotokoll
Inget att tillägga.

3. Rapport AU/TK
3.1. Askersund, nulägesrapport och ansvarsfördelning:
Info:
Samlingstid: 07:00. I ringen är första start kl 09:00.
Ringnr 30, 60 hundar anmälda, (varav två avelshanar så 62 startande)
Ringen är då färdigställd när vi kommer, även för domare och med tält. Vi ansvar för resten runt
omkring.
Några ur styrelsen är eventuellet på plats kvällen innan, vi stämmer av innan för att se om något ska
göras kvällen innan.
Sponsorer och priser är nu klart, samt att Torbjörn Skaar är klar för mönstringen.
Ansvarsfördelning före Askersund:


Ulrika Larsson och Malin Dybeck har påbörjat sammanställningen av prislistorna. Petra
Thelander skickar bild och lista till Ulrika med priserna som hon har hos sig.



Titti Jansson har beställt hundfoder till utställningen och de kommer till henne.



Jessica Persson tar med rosetterna till Östersund där hon ger dem till Ulrika. Kompostgaller
behövs till tävlingen för att hänga rosetterna på. Malin stämmer av detta med Ulrika.



Alla priser ska om möjligt ges till Ulrika innan utställningen.



Titti och Helena stämmer av under veckan pga PM som ska skrivas och skickas ut under
veckan samt utställningskatalog.



Petra har fått kritiklapparna och vilka som är anmälda, Satu och Petra samarbetar. Inför fikat
så tar de i styrelsen som kan med kaffe och fikabröd så säljer vi det så långt det räcker. I
övrigt så köper Petra och Satu in.
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Vid placeringen så brukar prydnadshundar i olika färger finnas för att visa på de olika
placeringarna eller blommor. I nuläget har vi inget till detta. Titti undersöker detta.



Maria får uppdrag att ge dricka, kaffe, fikabröd, godis och lunchkuponger till domare. Maria
och Petra tar kontakt med varandra för att stämma av med varandra.



Titti ringer för att stämma av med domare och ringsekreterare. Titti ringer SKK och ber om
dokument/underlag till reseersättning för domare.



Maria ansvarar för tackpresenter till domare och ringsekreterarna. Kostnaden är 200 kr till
domaren och 100 kr till ringsekreterarna.

Nedanstående ska göras efter att anmälningstiden har gått ut den 7 juli:


PM/ Domare/Katalog: Helena Wassén och Titti Jansson.



Ekonomi, resultatlista och bilder ska rapporeteras efteråt, vi ska stämma av igen så vi har
alla korrekta datum.

4. Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden
5. Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden
6. Ekonomiärenden
Inget att rapportera
7. Medlemsärenden
Inget att rapportera
8. Aktiviteter
1.1.

Titti marknadsför BPH i Arvika i augusti.

1.2.

Helena lägger upp information om RR-promenad i Karlstad sista söndagen denna
månad.

1.3.

Viltspår-prova-på ligger på hemsidan, datumet är 20/9. Om möjligt planerar vi RRrace i början av oktober. Dessa aktiviter planeras mer efter Askersund.

9. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
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10. Nästa styrelsemöte
Lördag 5 september, plats osäkert.
11. Mötets avslutande
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