Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C
2006-03-15 kl. 19.30 Telefonmöte.
Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Reidar Otterbjörk, Maria Hjelm, Solveig
Bryn och Karin Nilsson.
Anmält förhinder: André Lennberth och Päranders Wärja.
§ 20

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

§ 21

Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 22

Rapport sekreterare. Post in/ut.
SKK. Betr. Aktuell information rörande 2005 och 2006.
SKK. Information ang. hänvisningsstopp.
SRRS/C har tagit del av skrivelserna och vidarebefordrar dem till
lokalavdelningarna.

§ 23

Rapport ekonomi.
Inget att rapportera.

§ 24

Medlemsärenden.
Inget att rapportera.

§ 25

Rapport AU.
Inget AU-möte har ägt rum sedan styrelsens förra möte.

§ 26

Rapport AUK.
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I stället för Magnus Forsberg deltog SRRS avelsråd Ulla Thedin vid
SKKs avelskonferens i februari 2006.
Styrelsen beslöt att reseersättning skulle utgå.
En förfrågan om dispens från SRRS regler beträffande valphänvisning har
inkommit.
Styrelsen beslutade besvara förfrågan med att dispens inte kunde beviljas,
eftersom data om valpkull ej lämnats trots upprepad anmodan.
§ 27

Rapport MK.
Inget att rapportera.

§ 28

Rapport JK.
Eftersom ingen aktivitet förekommit under året beslöt styrelsen att JK
tillsvidare skall vara vilande.

§ 29

Tävlingsverksamhet.
SRRS har ingått ett samarbetsavtal med Lupus AB. Styrelsen är enig om
att ett 3-årigt avtal ska undertecknas, och det väntas vara underskrivet den
31 mars 2006. Avtalet i sin helhet kommer att presenteras på
lokalavdelningskonferensen.

§ 30

Fullmäktige.
Kallelsen till fullmäktige skickades ut den 10 mars.
En felaktighet i den i årsmöteshandlingarna ingående balansräkningen har
påpekats av SRRS revisor, varför en ny korrigerad balansräkning kommer
att skickas ut till alla mottagare av kallelsen.

§ 31

Rapport Hemsidan.
Styrelsen beslöt att även stadgarna för SRRS lokalavdelningar ska läggas
ut på Hemsidan.

§ 32

Rapport Ridgeback-Nytt.
Reidar arbetar för tillfället med Ridgeback-Nytt nr 1/2006.
En lista på årets SRRS-utställningar kommer att läggas in i tidningen.

§ 33

Rapport lokalavdelningar.
SRRS/C beslutade att upplösa lokalavdelningen Övre Norra i enlighet
med §14 i stadgarna för SRRS lokalavdelningar.
Styrelsen arbetar nu på en ombildning av Övre Norra och Nedre Norra för
att få en enda väl fungerande enhet.
SRRS/C ska tillsammans med lokalavdelningarnas representanter se över
lokalavdelningarnas geografiska områden. Punkten kommer att tas upp på
lokalavdelningskonferensen.

§ 34

Bordlagda frågor.
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§ 35

§ 36

§10 Förslag om att införa extra poäng på lydnadslistan för den som får
titeln LP.
Bordlägges till efter FM.
Övriga frågor.
Inget att rapportera.
Nästa styrelsemöte.
Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas efter fullmäktige.
Datum ska bestämmas senare.

§ 37

Mötets avslutande.
Magnus tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Karin Nilsson
Justeras:

Maria Hjelm

Magnus Forsberg
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