Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C
2004-03-01 kl 18.30 Telefonmöte.
Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, sekr. Karin Nilsson, Maria Hjelm och Patrik
Steen. Anders Ling hade anmält förhinder.
§ 158

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

§ 159

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 160

Rapport sekreterare. Post in/ut.
2004-02-23 SKK/AK Protokollsutdrag fört vid sammanträde 2004-01-31.
2004-02-23 SKK/CS Policy för SKKs kontakter med rasklubbar anslutna
till specialklubb.
Styrelsen noterade att protokollet och policyn inkommit.
2004-02-23 SKK Inbjudan till kurs för avelsråd steg 1 23-24 oktober 2004
Styrelsen beslöt erbjuda Elisabeth Eek, AUK att delta i kursen.
2004-02-23 SKK Meddelande om exteriördomare Hans Lehtinen.
Styrelsen noterade att den fått meddelandet.

§ 161

Rapport ekonomi
Kassören hade meddelat, att revisorernas berättelse var att vänta inom
kort.
Medlemsärenden

§ 162
§ 162:1

Rapport om nya eller avgående medlemmar.
Maria Hjelm redovisade sin undersökning om hur många valpköpare som
efter det första året stannar kvar som medlemmar. Av 204 nya
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§ 163

valpköparmedlemmar förra året var det bara 2 som inte förnyat sitt
medlemskap.
Rapport AU
Inget AU-beslut hade fattats sedan föregående styrelsemöte.

§ 164

Rapport AUK.
Ingenting att rapportera.

§ 165

Rapport Arbetsgruppen för Rasspecifika Avelsstrategier.
Inga nyheter hade inkommit.

§ 166

Rapport MK.
Ingenting att rapportera.

§ 167

Rapport JK.
Ingenting att rapportera.

§ 168

Rapport TK.
Magnus Forsberg, som är utställningsansvarig, meddelade att han för en
dialog med SKK om att fastställa datum för specialen 2005 och 2006.

§ 168:1

Specialen 2004
SRRS/C har de senaste månaderna fått in rapporter från den arbetsgrupp,
som arbetar med årets special och beslöt att genast efter Fullmäktige ge
sig i kast med Specialen 2004.

§ 169

Rapport Hemsidan.
SRRS/C kommer att rapportera de nya lokalstyrelseuppgifterna till
Hemsidan allt eftersom de kommer in.

§ 170

Rapport Årsboken.
Styrelsen beslöt bordlägga frågan om Årsboken till efter Fullmäktige.

§ 171

Rapport Ridgeback-Nytt.
Manusstoppet har nu trätt in, och redaktören meddelar att ganska få bidrag
inkommit.

§ 172

Rapport pRRylboden.
Ingenting nytt att rapportera.

§ 173

Rapport lokalavdelningar.
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§ 173:1

Mötesprotokoll lokalavdelningar.
Styrelsen hade mottagit årsmötesprotokoll och -handlingar från de flesta
lokalavdelningarna.

§ 174

Rapport Valberedningen
Valberedningen meddelade att de kommer att skicka sitt förslag snarast.

§ 175

Övriga frågor.

§ 175:1

Fullmäktige 2004.
Magnus rapporterade att hans arbete med verksamhetsberättelsen
fortskrider. Karin fortsätter kontakta lokalavdelningarna om deras
årsmöteshandlingar, liksom kommittéerna om deras
verksamhetsberättelser. Arbetet med kallelsen pågår.

§ 175:2

Lokalavdelningskonferensen.
Styrelsen fortsatte planera konferensens innehåll.
Nästa styrelsemöte
Styrelsen skall samlas den 3 april 2004 kl 10.00
Mötets avslutande
Magnus tackade sin styrelse för det gångna året och avslutade mötet.

§ 176
§ 177

Vid protokollet:

Karin Nilsson

Ordförande:

Magnus Forsberg

Justeras:

Patrik Steen
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