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Närvarande:
Helena Wassén
Titti Jansson
Maria Hjärtström
Petra Thelander
Ulrika Larsson
Satu Brännström

1.

Mötets öppnande
Titti hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1:1

Val av protokollförare
Helena valdes till protokollförare.

1:2

Val av protokolljusterare
Ulrika och Maria valdes att jämte ordförande justera protokollet
från dagens möte

1:3

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes

2.

Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna

3.

Ekonomirapport
Petra rapporterar att hon nu kan logga in på banken efter en lite
problematisk övergång och att vi nu har ett nytt
bokföringsprogram som hon är igång med.

4.

RR-Nytt
Titti och Helena rapporterar att presentation av styrelsen, annons
för viltspårsaktiviteten i maj, samt en mindre artikel om den
senaste aktiviteten med personspår som skedde i november är
inskickad.

5.

Hemsidan/Kalender
Hemsidan har blivit uppdaterad och redigerad, men ett fortsatt
gemensamt arbete krävs. Genomgång för alla om hur man gör,
sker vid nästa möte i maj. Helena lägger till länk på hemsidan som
går till FB-gruppen SRRS Mellan.

6.

Aktiviteter varje månad, kalendarium hemsidan.
Helena skapar ett kalendarium på hemsidan och Ulrika L blir
ansvarig för att hålla det uppdaterat efter att Helena har lärt
henne hur man gör.
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7.

RR-träffar Örebro/Karlstad
RR-träffar i form av släpp är för tillfället pausade pga lagen om
”Tillsyn över och omhändertagande av hundar i marker där det
finns vilt”. Däremot är det troligt att det tas det upp igen till
hösten. Under tiden satsar vi på gemensamma promenader i
Örebro och Karlstad med omnejd. Helena skriver en kortare
informationstext och lägger upp på hemsidan och på SRRS Mellans
facebook sida.

8.

RR-promenader
Titti tar initiativ till en första promenad i Arvika i mars. För detta
promenader är tanken att RR-folk med vänner är välkomna för en
promenad där man tar med eget fika. Petra och Satu tittar över
möjligheterna att arrangera liknande i Örebro. Vi stämmer av hur
det går vid nästa möte.

9.

Förslag på övriga aktiviteter under året
Förslag finns på en helg med agility och rallylydnad i Örebro, Petra
tittar vidare på detta och återkommer vid nästa möte.
Förslag finns på en dag med hundsim, massage och stretching.
Ulrika L tittar på intresset för att göra detta med hjälp av Urre-Burr
i Karlstad.
Förslag finns om att få prova på RR-race på bana, Titti undersöker
med vippetklubben i Karlstad som tidigare har bjudit in oss för att
få prova på. Petra och Satu stämmer av om möjligheterna
i Örebro.
Frågan tas också med till fullmäktigemötet där vi möter andra som
redan har gjort detta, för att lära oss mer och för att eventuellt
kunna knyta kontakter i frågan.

10.

Viltspår 24 maj, lägesrapport
Allt är bokat och klart med instruktören Marie Bankhed, en anmäld
hittills, annons kommer i nästa RR-nytt. Informationen ligger
också uppe på hemsida och i gruppen SRRS Mellan på Facebook

11.

Rapport inför fullmäktige och frågor som ska tas med
Titti rapporterade om information gällande delegater på mötet:
Delegater:
Helena, Ulrika L, Petra och Titti (varav tre åker på fullmäktige)
Suppleanter:
Maria och Ulrika T
Frågor och uppgifter som tas med är; se över möjligheten till
samarbete med de andra avdelningarna, undersöka vad som
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menas med möjligheten till att utbilda oss som det står om i
stadgarna och ta upp en diskussion om hur vi får information
skickad till oss via flertalet mejl på samma gång från centrala
SRRS.
12.

Medlemsbrev
Maria ska se till att hon får informationen till sin rätta mejl och
därefter se över utskickat av informationsbrev till nya medlemmar.
Återrapporterar vid nästa möte

13.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

14.

Nästa möte
Nästa möte blir i Arvika, 3 maj kl 11:00 hos Titti.

14.

Mötet avslutas
Mötet avslutades och Titi tackade för alls deltagande

Vid protokollet

Justeras

Helena Wassén

Titti Jansson
Maria Hjärtström
Ulrika Larsson
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