PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS/Västra

Mötesort

Skype

Mötesdatum

20160419

Starttid

20:00

År/Mötesnr

2016/3

Närvarande:

Titti Jansson(ordförande), Ulrika Larsson(vice ordförande), Helena Wassen(sekreterare), Malin Holgersson(kassör), Malin
Dybeck(ledamot) och Helena G Österberg (suppleant), Jan Persson (aktivitetsgruppen Göteborg), Emelie Stenman
(aktivitetsgruppen Göteborg) och Ann-Sofie Lindman (aktivitetsgruppen Göteborg).

1. Mötets öppnande
1.1. Val av protokollförare
Helena Wassén
1.2. Val av protokolljusterare
Malin Holgersson
1.3. Godkännande av dagordning
2. Föregående mötesprotokoll
Inget att rapportera
3. Rapport AU
3.1. Avstämning Askersund 20160813.
4. Bordlagda ärenden
4.1. Helena rapporterar att den möjligheten hon trodde fanns inte fungerade. Vi tänker
lite till på detta.

5. Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden

6. Ekonomiärenden
6.1. Malin rapportetar om nuläget. Titti och Malin skickade in papperna samtidigt men
det blev inte rätt. Nu måste de skicka in alla papper igen för att Malin ska få tillgång till
SRRS Västra konto och bara SRRS Västras konto.
Västar, domar och årsbok har kommit in som fakturor. De av oss som var på det centrala
årsmötet tog med fem årsböcker för att sälja vidare åt centrala styrelsen.

7. Medlemsärenden
7.1. Malin rapporterar att hon har gått igenom de nya medlemslistorna men måste göra
det igen för att försöka förstå dem.

8. Aktiviteter
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige
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8.1. Aktivitetsgrupp Göteborg, avstämning Väne-Ryr 1 maj, nulägesrapport.
11 hundar anmälda, fodersponsorn James Wellbeloved får inte säljas längre i Sverige
men vi får köpa in foder från valfri leverantör tills vidare för detta syfte. Titti tar med
västarna till aktivitetsgruppen.
Aktivitetsgruppen rapporterar:
Jan berättar att första promenaden var det fem deltagare och andra två deltagare. Både
hundar och ägare har haft roligt tillsammans.
Emelie har försökt varit i kontakt med Allisångs kapplöpningsbana och förhoppningen är
att man ska kunna arrangera ett RR-race där.
Ringträning Johanna Falk, 15 maj, nulägesrapport.
Malin rapporterar fem anmälda, vi har beräknat priset för 10 platser. Närmare lön ska vi
alla dela det här inlägget för att sprida det vidare.
Malin, Malin, Ullrika, Titti, Helena G Ö ska vara med på lördagen.
9. Övriga ärenden
BISS-17, möte centrala
Jessica har sagt att de kan ha möte med oss men just nu känns det inte aktuellt. Dock så
är det viktigt att vi får klarhet i dommarfrågan. Helena skriver till Jessica och ber dem att
boka domare.
Alla får i uppdrag att gå igenom aktivitetsplanen för BISS. Så många som kan och vill
åker på studiebesök till BISS i Stockholm 27 – 28 aug. Helena skriver till Jessica och ber
dem att boka domare. Titti ringer First Camp skutberget och får avtalet klart.
Rapport centrala årsmötet
Malin, Malin, Titti och Helena rapporterade att det var en väldigt bra föreläsning om
allergi. Under fullmäktige uppmanade de att fler skulle ställa ut på världskongressen. En
motion godtogs också om att vi kan vara fler i styrelsen än sju.
Helena lägger till medlemmarna i aktivitetsgruppen Göteborg i sin sändningslista.
10. Nästa styrelsemöte
Möte hos Ullrika i Karlstad, 18 maj 17:00
11. Mötets avslutande

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige
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