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PROTOKOLL från ordinarie styrelsemöte via Skype 2011-02-14 
 
Närvarande: Lena Englund, Hélène Lewinter, Malin Nilsson, Erika Hallin, Linda Ljungkvist och 
Anna-Britta Antonsson  
 
 

§ 33 Styrelsemötets öppnande 
Styrelsens ordförande Hélène Lewinter öppnar mötet och hälsar alla välkomna till detta 
styrelsemöte 

 
§ 34 Godkännande av dagordningen  

Styrelsen godkände 
 
§ 35a Val av sekreterare för styrelsemötet 
 Malin Nilsson väljs till sekreterare för dagens styrelsemöte 
 
       b Val av justerare för styrelsemötet tillsammans med ordförande 

  Till justerare väljs Linda Ljungkvist 
 

§ 36 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes och skickas till SRRS Centralt samt läggs ut på 
hemsidan 
 

§ 37 Sedan föregående möte tagna AU-beslut 
Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte 
 

§ 38 Inkomna skrivelser 
 Inga inkomna skrivelser förutom ett förtydligande angående domararvode som under 

  2011 kvarstår på 750 kr för domare och 600 för ringsekreterare. Arvoden kommer ökas 
  från januari 2012 

 
§ 39 Rapport kassör 

 Inget att rapportera 
 

§ 40 Rapport sekreteraren. Post in/ut 
 In  - SRRS/C vill ha in namn, adress, mobiltelefon, hemtelefon och e-post på  

  samtliga i lokalstyrelsen. Om någon ej vill lämna ut sina personuppgifter offentligt 
  måste det meddelas. Vi i styrelsen ska skicka in våra uppgifter till ordförande Hélène 
  så vidarebefordrar hon dessa. 

- Val av delegater till fullmäktige ska meddelas till centralstyrelsen 
- Helena Önnervall har avsagts sig styrelseuppdraget 
Ut - Ingen händelse 
 

§ 41 Val av delegater och suppleanter till fullmäktige 
 Ingen från SRRS Norras styrelse har möjlighet att delta på fullmäktigemötet 9 april på 

grund av det långa avståndet. Styrelsen beslutar att än en gång skicka in en motion 
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angående problemet. Förslag på lösningar från oss, om ort ej kan ändras, är möjlighet 
till deltagande via Skype. Styrelsen skriver en motion 

  
§ 42 Rapport Mentalansvarig  
 Avelskonferens kommer hållas i samband med fullmäktigemötet i april 
 
§ 43 Rapport Hemsidan  
 Helene fortsätter som webbansvarig. Fler bilder till hemsidan önskas. Nya   

  medlemmar i styrelsen ska skicka en presentation till Helene. Samtliga i lokalstyrelsen 
  ska läsa igenom sina presentationer som finns på hemsidan och skicka in eventuella 
  ändringar till webbansvarig. Nu finns SRRS Norra med på Facebook med samtliga 
  i styrelsen som administratörer 

 
§ 44 Rapport Ridgeback-Nytt 

Manusstopp 22 februari. Namn på personer i den nya styrelsen ska skickas in. 
Kontaktpersonerna ska skicka in eventuellt inplanerade aktiviteter till Hélène så det kan 
skrivas in i Ridgeback-Nytt 
 

§ 45 Rapport kontaktperson 
 Inget att rapportera. Styrelsen har ej hört något från kontaktpersoner utanför styrelsen 
 
§ 46 Övriga frågor 

Mötesdatum för 2011 planerades in: 18 april kl 20.30, 13 juni kl 20.30, 8 augusti kl 
20.30, 3 oktober kl 20.30, 5 december kl 20.30 via Skype samt ett fysiskt möte 8 eller 9 
juli på utställningen i Bollnäs. Även checkmöten inför utställningen kommer ske, datum 
planeras vid ett senare tillfälle 
 
Vi har inte hittat några personer till valberedning, samtliga i styrelsen hjälps åt att hitta 
lämpliga kandidater. 
 
Ett viltspårsprov under 2011 tillsammans med Gävleborgs Taxklubb diskuteras. Vi 
föreslår ett nattprov som kan locka fler deltagare. Ordförande Helene ska se över 
förslag på datum och mailar över dessa till styrelsen. Beslut tas vid ett senare tillfälle 
 

§ 47 Nästa möte  
Nästa styrelsemöte blir måndagen den 18 april kl.20.30 via Skype 

 
 § 48 Mötets avslutande 
  Hélène tackade alla och avslutade styrelsemötet 
 
 
Ordförande    Sekreterare för mötet   Justeringsman 
 
…………………………………. ………………………………… …………………………… 
Hélène Lewinter   Malin Nilsson     Linda Ljungkvist 


