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Ulrika Törnqvist, Sophia Greek, Fredrik Af Jochnik, Karin Karlsson (del av möte), Karin Selin

§1. Årsmötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
.
1:1 Val av protokollförare
Sophia Greek utsågs till protokollförare.
1:2 Val av protokolljusterare
Karin Selin och Fredrik Af Jochnik utsågs att jämte ordförande justera protokollet från dagens möte
1:3 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen utan ändringar

§2. Föregående mötesprotokoll
Inget från föregående protokoll i maj

§3. Uppföljning efter Askersund
•

Sophia skickar kataloger till registreringsansvarig samt till Birgitta om ska renskriva
domarkritikerna. Ulrika skickar resultatlistor.

•

Sophia mejlar förfrågan till ringsekreterare Bea inför nästa år

•

Ulrika skickar förfrågan till domare inför nästa år

•

Kan vi få förtryckta vinnarlistor inför nästa år? Sophia mejlar Jessica och frågar

•

Det preliminära ekonomiska resultatet tyder på plus minus noll. Karin saknar faktura för
kataloger. Sophia n
Mejlar ansvarig med förfrågan om belopp så att den ekonomiska sammanställningen kan
färdigställas.

•

Ulrika ansvarar för att beställa kompletterande rosetter samt reservcert

•

Fredda jobbar på med tröjor och och t-shirts inför nästa år

•

Vi har beslutat att köpa in enklare campingstolar inför nästa år – Karin S ordnar med det.

•

Fredda får i uppgift att beställa de kort som ersätter banden

•

Den uppfödare som slutligen delat ut sitt vandringspris saknar tillhörande album. Detta har aldrig
varit i styrelsens ägor men Ulrika kollar med Tina Gavling som stod som vinnare 2009

•

Inför nästa år så ordnar Sophia med ett almanacksblad där alla ”deadlines” skrivs in.
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§4. RR-Nytt samt manusstopp
Snart manusstopp. I nästa RR-nytt redovisas Askersund. Anna ordnar med foton och Fredda skriver
text. Även på hemsidan ska bilder samt text ut. I julnummret bör vi annonsera årsmöte. Ett förslag är
att tillfråga årets domare John Sigve Berg om en föreläsning i samband med mötet. Fredda tillfrågar
John. Även den föreslagna första hjälpen kursen bör annonserar i julnummret.
§5.

Ekonomirapoport
Ingen ekonomirapport utom den preliminära rapporten från Askersund

§6. Rapport AU-beslut
Inga AU-beslut har fattats.
§7. Rapport TK
Inget att rapportera
§8.

Hemsidan/Kalender
Då vi inte hört något om den blivande gemensamma hemsidan har Karin S betalat för vår hemsida i
ytterligare tolv månader

§9.

Kommande aktiviteter under hösten
Årsmötet preliminärbokas till den 4 eller 5 februari. Datumet kan ändras beroende av om och när John
Sigve Berg har möjlighet att ge en föreläsning i samband med mötet. Årsmötet förläggs till Karlstad
då vi hoppas på en bättre uppslutning. Fredda kollar lokal. I mars eller början av april planeras en
första hjälpen kurs på djursjukhuset analysen i Örebro. Vi har mottagit ett kostnadsförslag som är ok.
Sophia håller kontakten med Anna Arvill på analysen. Vi fortsätter att diskutera kostnader för denna
aktivitet. Nästa styrelsemöte planerar vi att hålla i november. I samband med detta äter vi julbord.
Alla får i uppgift att fundera över något bra ställe. För övrigr drar RR-promenaderna i gång i Örebro
och Karlstad i augusti/september.

§10.

Övrigt
Vi behöver fortsätta arbetet med att locka fler medlemmar i Mellan till styrelsen. Fredda och Karin har
förslag på ett par personer i Karlstad. Sophia har eventuellt en intresserad. Vi behöver bli fler.

§12. Mötet avslutas
Ordförande tackar för detta skypemötet.
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