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- 
 

Underskrift protokollförare 

 
 Madeleine Jarl 

Underskrift mötesordförande 
 

Sören Holmgaard 

Underskrift justeringsman 
 

                        Sven Stjärnfeldt 

 

§ 1  Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

§ 2  Godkännande av dagordning 
 Styrelsen godkänner dagordningen med tillägget av punkt d och e under § 8, samt 
punkten Jenny Nauclér under § 10. 

§ 3  Val av protokollförare 
Till protokollförare väljs Madeleine Jarl. 

§ 4  Val av justeringsman 
Till justeringsman väljs Sven Stjärnfeldt att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

§ 5   Genomgång av föregående protokoll 2012-06-12 
   Styrelsen godkänner föregående protokoll. 

§ 6  Rapport från ordförande, sekreterare, kassör 
            Inget att rapportera från ordförande, sekreterare eller kassör (sistnämnda ej 

närvarande). 

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

information uppmanas att göra detta igen. 

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

i. Nya ägare i raser tillhörande SRRS/C: styrelsen har tagit del av 
denna information. 

ii. Nytt samarbetsavtal med foderleverantör: styrelsen har tagit del 
av denna information. Logotyp från James Wellbelloved ligger 
redan på hemsidorna och länk ska upp också. Vi ska även se till 
att deras logotyp mm finns med i tävlingssammanhang enligt 
instruktioner från SRRS/C. 

iii. Svar från SRRS/C ang. SKKs internetanmälan: Sören har kollat 
med SRRS/C och internetanmälan kommer att gälla från nästa år 
- anmälningar till Rååtävlingen 2012 hanteras som tidigare år. 
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iv. Hantering av U-märkta medlemmar: styrelsen har svarat via 
Madeleine.  

b. Svar till Hanna Karlsson, ansökan om prov i rallylydnad och lydnad 2013: 
styrelsen har svarat via Madeleine. 

c. Svar till Cecilia Rosqvist, beslut som styrelsen bör ta: styrelsen har svarat via 
Sören.  

d. Susanne Roslund fråga ang. registreringsnummer isbm BPH: Sven kollar upp 
detta med Kent i Bjuvs BK som håller i testet och svarar Susanne. 

e. Lillan Segerströms fråga ang. mönstring/försäljning av hundsaker vid 
Rååtävlingen: styrelsen har inget att invända mot försäljning. Styrelsen beslutar 
att vi har mönstring på Rååtävlingen och Sören ställer upp som domare. 

 

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

- Ringsekreterare, avtal: Madeleine har fått tillbaka ett av de två avtalen 
från ringsekreterarna, det andra är på väg. 

- Domarvärd: Hans von Homeyer har accepterat att vara domarvärd efter 
förfrågan från Sven. 

- Bestyrelse: Ulrika skulle efter förra mötet kontakta ett antal personer som 
skulle kunna tänkas ställa upp men är ej med på mötet. Madeleine har 
mejlat henne för att kolla detta men inte fått svar än. Sören ställer upp 
som en av de tre på bestyrelsen om platserna inte kan fyllas av andra.  

- Programförklaring: en hel del punkter är redan klara och så fort 
programförklaringen är komplett skickar Madeleine den till SRRS/C. 

- Checklistan i övrigt: rosetter och gäss finns, pokaler ska inhandlas så 
Elisabeth (Roos) meddelar Madeleine antal, storlek etc. från tidigare år -  
Madeleine tar sedan in prisoffert från två företag i Malmö - sponsorlappen 
ska redigeras och sändas ut till potentiella annonsörer. Fördelning av vem 
som kontaktar vilka kennlar ansvarar Anneli för.  

- annons i RidgebackNytt: Sven har kollat med ansvarig utgivare om det 
fortfarande går att få med en annons men det är försent då nästa nummer 
kommer efter sista anmälningsdag till tävlingen. 
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- Sören har kontaktat Camilla för att få in annons på SRRS/Cs hemsida 
snarast och han meddelar henne de ändringar som ska göras i föregående 
års annons. 

b. Domare BISS-13 inbjudan: Ulrika skulle efter förra mötet formulera en inbjudan 
till domare men hon är inte med på mötet så vi vet inte om detta gjorts. 
Madeleine har mejlat henne för att kolla detta men inte fått svar än. 

c. Lokal BISS-13: Sven har kontaktat Järavallen för att undersöka om man kan 
vara där men inte fått något svar än. Ett alternativ skulle kunna vara Örenäs 
Slott. Styrelsen återkommer till detta nästa möte. Sven kollar under tiden upp 
Järavallen en gång till. 

d. Lure coursing: gräset på Margaretas mark är slaget så marken ska bara torka 
sedan går det bra att anordna lure coursing. Förannonsering av 
intresseanmälan kan läggas ut på hemsidan. Sören ber Camilla göra detta 

e. MH/BPH: än så länge har vi inga anmälda till BPH i Bjuv den 12/8 och skulle 
inga anmälningar ha kommit in innan 1/7 så förlänger vi anmälningstiden till 
6/7. 

f. Tävlingskommittén (TK): styrelsen ber TK återkomma snarast med förslag på 
nytt datum för möte med. Madeleine skickar ut en sådan förfrågan direkt efter 
mötet. 

g. Aktivitetskommittén (AK): Jenny ber styrelsen om att få lägga upp nya 
aktiviteter såsom promenader och träffar utan styrelsens formella 
godkännande. Styrelsen har inget emot detta om AK bara meddelar styrelsen i 
förväg. 

h. WPRK (Webb-och PR-kommittén): ingen nytt, bordläggs till nästa möte.  

§ 10  Övriga frågor 
Jenny Nauclér avsäger sig sin plats i styrelsen per omgående p.g.a. 
familjeförhållanden men vill sitta kvar i aktivitetskommittén. 

 

§ 11   Nästa möte 
 Datum och plats för nästa styrelsemöte är 30/7 kl. 18.15 OBS! annan mötestid 

än ordinarie! Möteslokal Löddeköpinge.  

§ 12  Mötets avslutande 
   Ordföranden förklarar mötet avslutat. 


