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§ 1  Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

§ 2  Godkännande av dagordning 
   Styrelsen godkänner dagordningen. 

§ 3  Val av protokollförare 
Till protokollförare väljs Madeleine jarl. 

§ 4  Val av justeringsman 
Till justeringsman väljs Göran Landströmatt jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

§ 5   Genomgång av föregående protokoll 2012-03-13 
   Styrelsen godkänner föregående protokoll. 

§ 6  Rapport från ordförande, sekreterare, kassör 
            Inget att rapportera från ordförande eller sekreterare. Kassören, som ej deltar i 

mötet, har via mejl rapporterat att tävlingsbudget för Råå 2012 är inskickat till 
SRRS/C och att alla deltagaravgifter för ringträningen 31/3 har kommit in samt att 
kostnaderna för densamma ska betalas inom kort. Saldo på vårt konto per 11/4 är 
77 102,48 SEK. 

§ 7   Hemsidan 
a. Presentation av styrelsen på hemsidorna: alla som ännu inte har inkommit med 

information uppmanas att göra detta igen. 

b. Hemsidorna, kontaktpersoner lokalt/centralt: nedanstående lista gäller för 2012, 
alla föreslagna personer har sagt OK. Sören ber Camilla uppdatera dessa 
uppgifter på hemsidorna. 

Utställningar: Anneli Jönsson 
Avel/att köpa valp: Ulrika Blom 
MH: Sven Stjärnfeldt 
Betalning av anmälningsavgift: Carin Bergsten 
Hemsidan: Camilla Holm 
���Viltspår: Birgitta Jöneros 
Agility/lydnad: Birgitta Jöneros  
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Bruks/Lydnad: Camilla Holm 

§ 8   Inkomna mejl/post/ärenden 
a. SRRS/C  

i. Föreningshandbok: ser bra ut, styrelsen har inga kommentarer 
eller tillägg för stunden. 

ii. Medlemslista SRRS: styrelsen har tagit del av denna information. 

iii. Nya ägare SRRS: styrelsen har tagit del av denna information. 

iv. Ringsekreterarväska (190-210:- inkl. moms, exkl. frakt/st): en 
speciell väska för ringsekreterare kan inhandlas från SRRS/C men 
styrelsen anser inte att det finns något behov av detta för vår del. 

v. Domarförslag BISS-13 godkännas – presentation: TK har gjort en 
rangordning utifrån de förslag som styrelsen gav i förra 
protokollet och denna har skickats till SRRS/C (se bilaga 1). Se 
mer nedan under punkt 9b). 

 

b. Anne Åkesson, Djurens dag: styrelsen har tagit del av inbjudan att delta i 
Djurens dag 16/6 men kommer inte att delta. 

c. Eva Jonsson mejl 16/4-12: detta ärende ska inte hanteras av vår lokalförening 
utan bör sändas vidare till SRRS/C som får ta eventuella vidare åtgärder. 
Madeleine ser till att mejlet vidarebefordras till SRRS/C. 

 

§ 9   Aktiviteter 
a. Cert.utställning i Råå 8/9-12: 

- Tävlingsbudget: denna är fastslagen och inskickad till SRRS/C, styrelsen 
har inget att tillägga. 

- Checklistan i övrigt: budget är inskickat, ringsekreterare ska bokas och 
avtal med dem ska skrivas av TK, Sven tar kontakt med Helen Anderson för 
att kolla vem via man bokar planen och ser till att denna bokas. Till nästa 
möte i maj ska styrelsen ha tagit fram förslag på kommissarie, bestyrelse 
och domarvärd. 

- Lydnadstävling i Råå, domare: Camilla Holm har kontaktat Yvonne 
Sjöstrand som accepterat att ställa upp som domare på lydnadstävlingen 
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den 8/9. Sören kontaktar Yvonne och ber henne åta sig detta uppdrag med 
start att börja döma från kl. 15:00. 

b. TK’s förslag till bokning av domare till Specialen 2013: TKs och styrelsens 
sammantagna förslag har undersökts grundligt. Van Akens meritlista mycket 
ser bra ut och hans domarerfarenheter är gedigna varför han rankades som 1:a 
och som 2:a valde TK att ranka Diane Miller, även hon med mycket bra 
domarbakgrund. TK anser inte att två ̊ domare behöver bokas da ̊ antalet hundar 
per dag i så fall ska överstiga 80 vilket inte är sannolikt. Skulle det bli väldigt 
många anmälda kan man i så fall ordna med separat domare till valparna. TKs 
förslag har skickats in till SRRS/C för godkännande. 

c. Ringträning med Tina Gavling: i slutändan fick vi 7 betalande deltagare. Kursen 
var bra men lokalen var undermålig och i synnerhet alldeles för kall. Styrelsen 
kan konstatera att Storgård helst inte ska bokas för aktiviteter under 
vinterhalvåret. 

d. Lure coursing: Anneli skulle till detta möte ha kolla upp marktillgång via 
Margareta men då hon inte är närvarande, tar styrelsen upp detta med 
Margareta snarast möjligt, sannolikt i samband med fullmäktigemötet den 21/4 

e. MH/BPH: de tre alternativa datum för BPH som Ken Lundahl på Bjuvs BK kan ge 
oss i år är 12/8, 17/11 och 18/11. Styrelsen bekräftar till Ken att vi vill boka in 
den 12/8. Information ska också ut på våra hemsidor i god tid för att fylla dessa 
dagar med deltagare. Ken kommer också gärna till ett av våra kommande 
styrelsemöten och berättar lite mer om BPH vilket styrelsen välkomnar. Denna 
information bör också läggas ut på hemsidorna och detta möte ska göras öppet 
för alla intresserade. Vi bokar också in två MH under 2013, och kollar om vi 
eventuellt kan byta dessa till BPH om vi skulle känna att detta test är att 
föredra i framtiden. 

f. Arbetsbeskrivning TK (Tävlingskommittén): TK har tagit fram en 
arbetsbeskrivning och denna kommer att skickas till styrelsen inom kort. 

g. WPRK (Webb-och PR-kommittén): preliminära arbetsuppgifter skulle kunna vara 
marknadsföring och kommunikation med andra klubbar, både nationellt och 
internationellt, i första hand inför de 1-2 tävlingar klubben arrangerar varje år, 
att ställa samman annonsmaterial och vara ansvarig för annonsering i olika RR- 
klubbtidningar. Styrelsen återkommer till denna punkt nästa styrelsemöte. 

§ 10  Fullmäktigemöte 21/4-12 
Sören, Madeleine och Anneli från styrelsen deltar, övriga delegater är Birgitta 
Jöneros, Elisabeth Roos, och Margaretha Lantz. 
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§ 12   Övriga frågor 
 Inga övriga frågor.  

§ 12   Nästa möte 
 Datum och plats för nästa styrelsemöte är tisdag den 22/5 kl. 19:00, möteslokal 

Löddeköpinge.  

§ 12  Mötets avslutande 
   Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 


