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SRRS Norras ordinarie styrelsemöte 

11 november kl. 19.00 via Skype 
 

 
 
 
77. Styrelsemötets öppnande 

Vice ordförande Tori Malm hälsade välkommen till dagens styrelsemöte och 

förklarade mötet för öppnat. 

78. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

79. Val av sekreterare för mötet 

Anna-Britta Antonsson valdes till sekreterare för mötet. 

80. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Erika Isaksson 

81. Rapport Tävlingsverksamhet 

- Info om Utställning 2014; 

Sammankallande i utställningsgruppen (Anna-Britta) informerar om nuläget; 

Utställningsplatsen i Sundsvall är godkänd av centralstyrelsen och SKK, vi har ett 

kontrakt på utställningsområdet. Vi har även en ungdomsgrupp som kommer att 

ordna med fikaförsäljning. 

Domaren Liz Storey har tackat ja och kontraktet är underskrivet. Nu planeras för 

ett Skype-möte i december dit olika medlemmar/intresserade kommer att kallas och 

där påbörjas förberedelserna inför utställningen. 

- Info om utställning 2013: 

Ekonomisk sammanställning är nu klar, och vi kan konstatera att vi gick back med 

-2886 kr, sammanställningen är ivägskickad till TK. Diskussion om vilka poster vi 

kan dra ner på till förmån för att gå +-0 under 2014, dessa idéer tas tillvara i 

kommande Skypemöte. 

6. Rapport Ridgeback-Nytt 
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Manusstopp för nästa RR-Nytt är 14/11. Följande material beslutas att vi skickar 

in: 

- Fototävlingen är avgjord- Tori skickar in vinnande bidrag till redaktören.  

- RR-Racen i Älvsbyn och Sundsvall; Bilder skickas in av Tori, Erika och Ida knåpar 

ihop bildtexter. Till våren erbjuder vi en Prova-på-dag i Sundsvall, denna info 

bifogas texten. 

- Info om årsmöte, Sekreteraren informerar redaktören om beslutad tid och plats för 

Årsmötet.  

-Info om Utställning 2014; presentationen om Liz skickas till redaktören och 

publiceras detta nummer eller nästa. 

- Julhälsning; Madelene skickar in.  

7. Sedan föregående möte tagna AU-beslut 

Beslut om att bevilja CUA- utbildning i Stockholm för Jeanette Wiklund, vilket 

gäller kostnad för kurstillfälle 1500 SEK samt övernattning på hotell 1800 SEK.  

8. Inkomna skrivelser 

- Div. mail från centralstyrelsen gås igenom och läggs till handlingarna. 

Förfrågningar från TK är nu besvarade förutom domarkontrakt+ kontrakt om 

utställningsplats; sekreteraren skickar in dessa. 

9. Rapport kassören 

- Uppdatering om ekonomisk rapport Bollnäsutställningen; Ekonomisk rapport 

inlämnad till TK. 

- LyckoRRuset gick -3003 kr, något vi kalkylerat med innan och känner oss nöjda 

med ändå.  

- Ridgebackracet -1948 kr  

- Inför årsmötet 2014; Sekreteraren sammanställer balans- och resultaträkning 

inför årsmötet och skickar ut till styrelsen innan nästa styrelsemöte. 

Saldo just nu: 17.264,97 , och vi väntar på en faktura på drygt 1400 som är en rest 

från Bollnäsutställningen.  

10. Rapport sekreteraren. Post in/ut 

Ingen inkommen post sedan förra styrelsemötet. 
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11. Rapport hemsidan/Facebook 

Facebook: Fototävlingen är avgjord och många har röstat/”gillat”, vilket är roligt. 

Vinnarna är presenterade.  

Hemsidan: Beslut att Ida Midtgård utses till webbansvarig för SRRS Norras 

hemsida.  

12. Rapport kontaktpersoner 

Ett tack till alla kontaktpersoner skickas ut via mail/facebook, och samtidigt en 

förfrågan om de har förslag till valberedningen om personer som vill sitta med i 

styrelsen. De tillfrågas också om de har möjlighet att delta via Skype på årsmötet 

och öppna upp för fler medlemmar att delta. Styrelsen uppdrar till sekreteraren att 

ombesörja dessa förfrågningar.  

13. Övriga frågor 

Årsmöte; Beslut att årsmötet blir den 16/2 kl. 18.00 via Skype. Sekreteraren 

sammanställer årsmöteshandlingar och skickar ut till styrelsens medlemmar innan 

nästa styrelsemöte. 

14. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir den 27/1 kl. 19.00 via Skype 

 

15. Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet och tackar för idag. 

 
      

Mötesordförande      Protokolljusterare 
 
 
…………………………………….    ………………………………….. 
Tori Malm       Erika Isaksson 
 
 
 
Protokollförare 
 
 
…………………………………… 
Anna-Britta Antonsson 
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