Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C
2003-12-04
Telefonmöte
Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, sekr. Karin Nilsson, Patrik Steen samt
Anders Ling. Maria Hjelm hade anmält förhinder.
§ 99

Mötets öppnande
Magnus hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Protokollförare och protokolljusterare
Karin Nilsson utsågs att föra mötesprotokoll.
Anders Ling och Patrik Steen utsågs till protokolljusterare.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 100

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 101

Rapport sekreterare. Post in/ut
2003-11-28 Brev från Sv. Service- och Signalhundsförbundet.
Styrelsen ansåg sig ej ha resurser att bidra till förbundets arbete utan
avstod från engagemang

§ 102

Rapport ekonomi
Ingen ny ekonomisk rapport hade inkommit sedan förra mötet. Dock en
förfrågan om fortsatt radannons i Hundsport under år 2004.
Styrelsen biföll förslaget.

§ 103

Medlemsärenden
Ingen rapport hade inkommit.

§ 103:1
§ 104

Rapport om nya eller avgående medlemmar.
Maria Hjelm rapporterade, att hon fortsätter sin undersökning av hur
många valpköpare, som blir kvar som medlemmar efter det första året.
Rapport AU
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Inget AU-beslut hade fattats sedan föregående möte.
§ 105

Rapport AUK.
AUK hade ingenting nytt att rapportera.

§ 106

Rapport Arbetsgruppen för Rasspecifika Avelsstrategier.
Arbetet fortskrider.

§ 107

Rapport MK.
SRRS/C hade mottagit MKs rapport och fann att förslaget i sin helhet var
ganska likt den motion som diskuterades på Fullmäktige år 2003. SRRS/Cs
åsikt var fortfarande samma som den var vid årsmötet. Därför fann styrelsen
förslaget ej vara lämpligt för tillfället.
Styrelsen konstaterade också, att MK fortsätter med sina utbildningsplaner
för mentalfiguranter.

§ 108

Rapport JK.
JK hade ingenting att rapportera denna gång.

§ 109

Rapport TK.
Ulla Thedin hade åtagit sig att tillsammans med SRRS/C ansvara för
utställningen i Vadstena. Arbetet rapporterades fortskrida mycket bra.
Magnus rapporterade, att han för närvarande fastställer
utställningsprogrammet för år 2006 med SKK.
Specialen år 2005. Styrelsen hade skickat ut ett mail till samtliga
lokalavdelningars styrelseledamöter, där man klargjorde situationen och bad
om förslag om hur problemen skulle kunna lösas. Sista datum för inkomna
svar var den 1 december. Endast SRRS/Skåne hade svarat. De inkom med en
ansökan om respit till sitt styrelsemöte den 9 december, vilket SRRS/C
accepterade.
Vid detta stora utskick noterades att i vissa lokalavdelningar var
ledamöternas mailadresser felaktiga eller inaktuella. SRRS/C ålägger
ordförande i varje lokalavdelning att uppdatera ledamöternas mailadresser i
samtliga våra medier.

§ 109:1

Nya regler för poängberäkning, agilitylistan.
Styrelsen fastställde Jenny Arvholms förslag till poängberäkning i
agilitylistan, som skall gälla från och med 1 januari 2004.

§ 109:2

Reviderade tävlingsriktlinjer.
Styrelsen fastställde liggande förslag att börja gälla från och med 1 januari
2004.
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§ 110

Rapport Hemsidan.
Magnus rapporterade fortfarande mest positiva reaktioner på att Hemsidans
diskussionsforum är nedlagt.

§ 111

Rapport Ridgeback-Nytt.
Styrelsen hade ännu inte fått något korrektur till nr. 4. Magnus åtog sig att
kontakta redaktören för att undgå förseningar.

§ 112

Rapport pRRylboden.
Ingenting att rapportera.

§ 113

Rapport lokalavdelningar.

§ 113:1

Mötesprotokoll lokalavdelningar.
Två mötesprotokoll hade inkommit.

§ 114

Rapport Valberedningen
Valberedningen hade inte något nytt att rapportera.

§ 115

Övriga frågor. Årsboken.
Intresset för årsboken rapporterades fortfarande vara lågt. Styrelsen
konstaterade, att en diskussion om årsbokens vara eller inte vara måste tas
upp, och kommer att skicka ut en förfrågan om deras inställning till
kommittéerna och lokalavdelningarna.

§ 116

Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir den 17 januari 2004.

§ 117

Mötets avslutande
Magnus tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Karin Nilsson

Ordförande:

Magnus Forsberg

Justeras:

Patrik Steen

Anders Ling
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