PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS/Västra

Mötesort

Zoom

Mötesdatum

20181125

Starttid

15:00

År/Mötesnr

2018/8

Närvarande:
Helena Wassén (ordförande), Titti Jansson (ledamot), Caroline Svensson, (ledamot), Hillevi Backman (suppleant) och Malin Reardon (ledamot).
Anmält förhinder:

Anki Rådman (suppleant), Maria Hjärtström (supplenat)

1. Mötets öppnande
1.1. Val av protokollförare
Ordförande Helena Wassén lämnande över ordförandeskapet för dagens möte till vice
ordförande, Titti Jansson. Mötet beslutade sedan att utse Helena W till protokollförare.
1.2. Val av protokolljusterare
Caroline Svensson
1.3. Godkännande av dagordning
2. Föregående mötesprotokoll
Helena W tar med frågan till samverkansmötet. Hur gör de andra lokalavdelningarna?
RR-nytt, vi lyckades till slut få in allt till RR-nytt, dvs information om årsmöte, ”Kul ihop” och en
text om RR-promenader.
3. Rapport AU/TK
Helena W har haft kontakt med domare inför Askersund år 2020 och Eva Nielsen har tackat ja.
Styrelsen beslutade att vi anlitar Eva Nielsen som domare i Askersund år 2020.
Nu är det dags för att bestämma om vi vill ansöka för att arrangera en utställning i Askersund år
2021. Vi arrangerar i Askersund år 2019, 2020 samt ansvarar för BISS i Karlstad år 2022.
Styrelsen tog beslut om att ansöka för att arrangera en utställning i Askersund år 2021.
4. Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden
5. Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden
6. Ekonomiärenden
Inget att rapportera
7. Medlemsärenden
Inga inkomna ärenden
8. Rapport samverkansmötet
Fullmäktigemöte
Linda informerade om fullmäktigemötet den 13/4 2019, i Jönköping. Det kom upp förslag på att
förlägga det i Örebro istället för att korta resvägen, Linda återkopplar till centrala styrelsen.
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Årsböcker
Varje lokalavdelning blir ansvarig för att sälja tio årsböcker var. Om de inte blir sålda får
lokalavdelningen stå för resterande kostnad.
Viltspårstävling vid BISS
Styrelserepresentanterna enades om att ha det enkelt i början med en uttagningstävling per
lokalavdelning. Stor vikt ska läggas vid att det ska vara roligt och enkelt för såväl deltagare som
arrangör. Styrelserepresentanterna tyckte också att texten som reglerar uttagningen ska tas
fram av centrala styrelsen så att den blir likvärdig för hela SRRS. Det lokalavdelningarna ska
besluta om är huruvida man tycker att ett ekipage kan bli uttagen i en lokalavdelning man inte
tillhör. SRRS Västras tog beslut omatt skicka in följande förslag:
SRRS Västras förslag är att varje lokalavdelning arrangerar en kvaltävling som är öppen för alla
inom SRRS, oavsett vilken lokalavdelning man tillhör. Detta för att vikten ska ligga på att vi är en
öppen och välkomnade organisation samt att vi arbetar för att ha ett trevligt och positivt klimat
inom klubben.
SRRS Västras förslag är att man också kan starta i flera kvaltävlingar då detta påminner om
ekipage som åker runt för att samla poäng till guldhundslistan. Om ekipaget skulle vinna i två
kvaltävlingar så går kvalplatsen till andraplaceringen i tävling nummer två som ekipaget startar
i.
9. Aktiviteter
8.1. Promenader
Rapport Karlstad, ett trevligt gäng som körde både promenad och släpp.
Julpromenad i Arvika, 29 januari, kl. 11:00 i Björnmyra.
Titti, Malin, Hillevi, Caroline och Helena kan. Titti lägger upp information om aktiviteten.
10. Övriga ärenden
CUA-utbildning
Värmlands kennelklubb har bestämt att de ska genomföra en CUA utbildning i vår. Dock vill de
att personerna som går att ska vara utbildad ringsekreterare. Titti har återkopplat om vårt läge
och de har ännu inte återkopplat. Titta jobbar vidare på det.
Kontakt med valberedning och styrelsen 2019
Helena har kontaktat valberedningen vid ytterligare ett tillfälle men inte fått återkoppling. Titti
fortsätter försöka få kontakt med dem.
Efter nästa årsmöte och det konstituerande mötet ska vi ha ett första möte där vi beslutar om
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hur vi kan delegera arbetet under året. Vi ska arbeta för att lära varandra om arbetet.
11. Nästa styrelsemöte
15 januari, kl. 20:30, via Zoom.
12: Mötets avslutande
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