Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C
2005-03-02. kl. 19.00 Telefonmöte.
Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Reidar Otterbjörk, Päranders
Wärja och Karin Nilsson.
Anmält förhinder: Eva Bryntse och Maria Hjelm.
§ 164

Mötets öppnande.
Magnus hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Protokollförare och protokolljusterare.
Karin Nilsson utsågs att föra mötesprotokoll.
Päranders Wärja utsågs att jämte Magnus Forsberg justera protokollet.
Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§ 165

Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll var fortfarande ute på justering.

§ 166

Kallelsen till fullmäktige.
Inbjudan till Årsmötet.
Inbjudan ska publiceras i Ridgeback-Nytt 1/2005 liksom på hemsidan.
Reidar respektive Päranders kommer att sköta om detta.
Kallelsen.
Kallelsen kommer att skickas ut i form av ett HTML-mail med en
IFRAME som visar huvuddokumentet och med länkar till det och till
lokalavdelningshandlingarna. Filerna ligger på en tillfällig webbplats.
Dagordningen.
Styrelsen hade inga särskilda synpunkter.
Revisionsberättelsen.
Denna hade avsänts och var att vänta inom kort.
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Balansräkning och resultaträkning.
De har inkommit från kassören.
Delegatlistan var färdig.
Valberedningens förslag.
Valberedningen har inkommit med två nya namn i sitt förslag till den nya
styrelsen. SRRS/C uttryckte sin uppskattning över deras fina insats.
Motioner och propositioner.
Inga motioner har kommit in. Inte heller har någon proposition skrivits.
Verksamhetsberättelsen.
Magnus åtog sig att sätta samman denna.
Kommittéer och arbetsgrupper.
Verksamhetsberättelse från AUK har inkommit. Övriga kommittéer har
fått en påminnelse.
Verksamhetsplan 2005.
Karin åtog sig att se över den verksamhetsplan som redan fanns färdig.
Budget 2005.
Karin åtog sig att sätta samman denna med hjälp från den övriga styrelsen
och kassören.
§ 167

Lokalavdelningarnas årsmöten.
Dispens.
En ansökan om att få dispens från kravet om tre personer i valberedningen
har inkommit från SRRS/Övre Norra.
Styrelsen beslöt att ge dispens för ett år, så att Övre Norra detta år kan ha
endast två personer i sin valberedning.
Extra årsmöte.
SRRS/Mellan har rapporterat att man måste ha ett extra årsmöte och har
skickat ut kallelsen till detta.
Årsmötet blir helgen innan fullmäktige.
Magnus tillkännagav sin avsikt att närvara.

§ 168

Delegaterna och deras personliga suppleanter.
Karin rapporterade att det fortfarande saknades ett antal e-postuppgifter,
trots energisk efterforskning.

§ 169

Lokalavdelningskonferensen.
Magnus presenterade agendan.
Mötet kommer att behandla stadgarna, samarbetet mellan SRRS/C och
lokalavdelningarna, MH och olika aktiviteter. Även RAS och SRRS logga
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kommer att diskuteras.
Två personer från varje lokalavdelnings styrelse är inbjudna.
SRRS/C står för mat och vid behov för övernattning.
§ 170

Övriga frågor.
Valpförmedlare.
SRRS valpförmedlare Hans von Homeyer har påpekat att han mottar 2-3
telefonsamtal per dag. När han inte kan tjänstgöra vore det önskvärt att
någon annan person kunde sköta om uppgiften.
Bordlades till efter fullmäktige.
Specialen 2005.
Magnus rapporterade att han fått bekräftelse från Lövudden att
utställningsplanerna får användas utan kostnad, liksom att
högtalaranläggning kommer att skaffas från Västerås.

§ 171

Nästa styrelsemöte.
Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas efter fullmäktige.
Datum ska bestämmas senare.

§ 172

Mötets avslutande.
Magnus tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Karin Nilsson
Justeras:

Päranders Wärja

Magnus Forsberg
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