
SRRS/Skånes styrelse Löddeköpinge Datum 110406 Sidnr 1/3

Deltagande: Sören Holmgaard, Carin Bergsten, Ulrika Blom, Sven Stjärnfeldt, Helén Andersson, Birgitta 
Jöneros, Camilla Holm

Frånvarande: Cecilia Rosqvist

§33 Mötets öppnande 
       Ordföranden förklarar mötet öppnat

§34  Godkännande av dagordningen
        Mötets deltagare godkänner dagordningen

§35  Val av protokollförare
       Camilla valdes till protokollförare

§36  Val av justeringsman
         Sven valdes till justeringsman jämte ordföranden

§37 Genomgång av föregående protokoll
       Styrelsen godkänner föregående protokoll

§38 Protokoll från årsmötet
       Protokollet är skickat till Ulf Jönsson för påskrift, han skickar det till Ulrika för påskrift. 

Ulrika skickar det till Jessica.

§39 Rapport från ordförande, sekreterare, kassör

Ny bankfullmakt
Kassören har skickat in den sista blankett som behövdes till Nordea.

§40 Hemsidan

1. En presentation saknas, Sven inkommer med presentation inom kort

2. Camilla övertar ansvaret för hemsidan 

§41 Inkomna mail/post/ärenden

1. Förteckning över styrelsemedlemmar är skickat till SRRS/C av Cecilia.

2. Redovisning för utställningen på Råå 2010 ska göras färdig. Då planhyran ej fakturerats 
trots påminnelser sätts planhyran till 0 för föregående år. Råådalens BK kan fakturera 
dubbelt hyresbelopp vid nästa hyrestillfälle.

 3. Info om C-märking till medlemmar behövs ej då det inte berör vår ras.

4. Handledarutbildning för ringsekreterare inte aktuellt då ingen utbildad 
ringsekreterare finns.

5. Lydnadsprov 2012, den 11 september i Råå. Styrelsen beslutar att ansöka om 
lydnadsprov. Camilla fyller i tävlingsansökan och skickar in till TK.

6. Samarbetsavtal med Royal Canin – läggs till handlingarna.

7. Milersättning vid uppdrag för SRRS Skåne för styrelsemedlemmar beslutas från fall till 
fall. I de fall det beslutas om milersättning utgår skattefri milersättning.

8. Camilla har planerat en apporteringsträningsträff den 23 april. Styrelsen har godkänt 
detta.
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§42 Fullmäktigemöte samt avelskonferens
Ulrika och Cecilia meddelar återbud till avelskonferensen. Sören kontaktar övriga delegater ang. 
samåkning.

§43 Utbildning för tävlingsansvariga
Sören kontaktar Cecilia angående utbildningen.

§44 Aktiviteter

1. Certutställning Råå

- Porslinsgässen är nu inköpta och ska förvaras på Bengtssons Tvättmaskin Ab i Löddeköpinge

- Ringsekreterare; Birgitta kontaktar Elisabet Roos för lista på tidigare 
  ringsekreterare, och kontaktar dessa med förfrågan. Tre ringsekreterare behövs.

-Tävlingsbudget. Carin skickar budgetförslag och arbetsutskottet fattar beslut.

- Ulrika och Cecilia beställer tävlingsrosetter för 1 år.

- Information till hemsidan om certutställningen. Ulrika och Cecilia skriver text.

 - Bokning av planen på Råå brukshundklubb gör Helén.

2. Anordnandet av viltspårkurser för instruktör flyttas fram till våren.

3. Prova på viltspår som hölls den 3 april var lyckat. Styrelsen beslutar att upprepa denna     
    aktivitet längre fram.

4. Hemsidan ridgebackspecial.se är nu uppsagd.

5. Bokning av domare för 2012 och framöver. Ulrika tar fram förslag till nästa styrelsemöte     
    och tar därefter kontakt med förfrågan.

6. Klickerkurs med Åsas hundar/Canis avd. Skåne. Birgitta kontaktar Åsa, för endagskurs,     
    preliminärt i augusti.

7. Viltspårträff för dem som kan träna självständigt. Birgitta planerar.

8. Aktiviteter som annonseras på hemsidan ska förankras i styrelsen.

9. Förslag till sommarens och höstens aktiviteter – bordlägges till nästa möte
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§45 Övrigt

1. Mailadministrationen – bordlägges till nästa möte

2. Förslag om att bilda en tävlingskommitté.

- Ulrika undersöker om det finns intresserade utanför styrelsen som kan tänka sig att ingå i en  
  tävlingskommitté.

- Tillsvidare läggs uppgifterna i samband med anordnandet av tävlingar löpande ut på   
  styrelsemedlemmar.

§46 Nästa möte
Beslutas att nästa möte ska hållas i Löddeköpinge den 4/5 kl 19.00. 

§47 Mötets avslutande
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Underskrift protokollförare

Camilla Holm
Underskrift mötesordförande

Sören Holmgaard

Underskrift justeringsman

Sven Stjärnfeldt


