
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige   
Lokalavdelning SRRS Norra 

 
 

1(2) 
 

 
 
 

PROTOKOLL från styrelsemöte via SKYPE-konferens 2010-02-20 
 
Närvarande: Jeanette Lewinter, Helene Lewinter, Erika Hallin, Lena Englund och Malin Nilsson 
Anmält förhinder: Anna-Britta Antonsson 
 
 

§ 172 Styrelsemötets öppnande 
Styrelsens ordförande Helene Lewinter öppnar mötet och hälsar alla välkomna till detta 
styrelsemöte som hålls via SKYPE. 

 
§ 173 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes av styrelsen. 
 

§ 174 Val av justerare 
  Lena Englund valdes som justerare. 
 

§ 175 Föregående protokoll  
 Godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 176 Tagna AU Beslut  

Inget att rapportera 
 
§ 177 Inkomna Skrivelser 

Inget att rapportera 
 

§ 178   Rapport kassören  
 Hemsidan är betald för 3 mån, annars inget att rapportera. 

 
§ 179 Rapport sekreteraren  
 Post in/ut – Inget att rapportera 
 
§ 180 Val av delegater och suppleanter till fullmäktige   

Styrelsen anmäler Malin Nilsson och Lena Englund. 
 
§ 181 Rapport tävlingsverksamheten  
 Inget att rapportera. 
 
§ 182 Rapport mentalansvarig.  
 Inget att rapportera. 
 
§ 183 Rapport hemsidan.  

Eva Jonsson har överlämnat ansvaret som webansvarig av SRRS Norra hemsidan till 
Helene Lewinter. Hemsidan är styrelsens ansvar och Helene är den som för närvarande 
uppdaterar hemsidan. 
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§ 184 Rapport Ridgeback-Nytt.  

Manus stopp den 23/2-10. 
Helene skickar in uppgifter om den nya styrelsen och information om tävlingen 12-13/6 
Bollnäs. 
Malin Nilsson skickar uppgifter till Helene angående viltspårskurs/anlagsprov som sker i 
maj. 

 
§ 185 Rapport kontaktpersoner.  

Inget att rapportera. 
Helene gav styrelsen i uppdrag att fundera på hur vi ska nå ut till att kontaktpersonerna 
och få igång en fungerande verksamhet. 
 

§ 186 Övriga frågor.  
Styrelsemötena kommer att fortsättas att hållas via Skype.  
2010 års mötesdatum är följande och kommer även att läggas ut på hemsidan: 
12/4  kl.21.00 
24/5  kl.21.00 Inför tävlingarna i Alfta/Bollnäs. 
7/6    kl.21.00 Inför tävlingarna i Alfta/Bollnäs 
13/6  kl.19.00 fysiskt möte på Vevlingestrand 
16/8  kl.21.00 
18/10 kl.21.00 
6/12  kl.21.00 
 
Styrelsen har fått i uppdrag att tillsätta de vakanta platser i styrelsen: 1 person till 
valberedningen, 1 person som revisor suppleant. Detta skall redovisas på nästa möte. 
 
Styrelsen skriver en motion till Fullmäktige om förslag på plats/ort som Fullmäktige 
skall vara på. Då SRRS Norra täckningsområde är stort får vi lång resväg till 
Fullmäktige. 
 
Skall det finnas uppfödare med i styrelsen? Frågan bordlades till nästa möte. 

 
§ 187 Nästa möte  

Nästa möte sker via Skype den 12/4-10 kl.21.00. 
 

§ 188   Mötet avslutas 
 Helene tackar för ett bra möte och hälsar alla varmt välkommen till nästa möte. 

 
 
Ordförande    Sekreterare    Justeringsman  
   
 
…………………………………. ………………………………… …………………………… 
Helene Lewinter   Jeanette Lewinter                 Lena Englund 


