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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 Sven Stjärnfeldt att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

§ 5   Genomgång av föregående protokoll 2012-06-26 
   Styrelsen godkänner föregående protokoll. 

§ 6  Rapport från ordförande, sekreterare, kassör 
            Inget att rapportera från ordförande, sekreterare eller kassör (inte 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. Protokollsutdrag styrelsemöte SRRS/C 2012-06-10 §64.2 och 
2012-07-05 §80.3: styrelsen har tagit del av denna information 
och skickar resultat- och balansräkning enligt SRRS/Cs önskemål 
(31/7). 

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

iii. Medlemsstatistik SRRS: styrelsen har tagit del av denna 
information. 

iv. U-märkta medlemmar SRRS: styrelsen har tagit del av denna 
information. 

v. Medlemslista SRRS: styrelsen har tagit del av denna information. 
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vi. Protokollsutdrag styrelsemöte SRRS/C 2012-06-10 §68.1: 
styrelsen har tagit del av denna information.  

b. Cornelia Svensson, information om SRD: Sören har kollat om detta avser vår 
ras och enligt SKKs regler omfattas vi inte av detta. 

c. Hanna Karlsson, ansökan om prov i rallylydnad och lydnad 2013: Sven har fått 
information om att vi har en ”skyldighet” att anordna lydnad i samband med 
BISS-13. Styrelsen menar dock att vi inte har fått svar på denna fråga och vi 
kommer att be SRRS/C att snarast återkomma med svar på Sörens mejl 
(skickat 13/7) till SRRS/C. Under förutsättning att ett svarsmejl skickas från 
SRRS/C, beslutar styrelsen att tävling i lydnad arrangeras i samband med BISS-
13. 

d. Escania Morgans, medlemskap i SRRS för deltagande i Råå-utställning: Sören 
har svarat Escania att alla ägare till svenskregistrerade hundar måste vara 
medlemmar i SRRS för att få delta i utställningen. 

e. Karin Berngard, domare Sofiero 2013 lördag 14/9 Martin van de Weijer: 
styrelsen (Sören) ska kontakta Martin van de Weijer för att tillfråga honom om 
att döma på Råå den 15/9 2013. 

f. Ken Lundahl, deltagarlista BPH Bjuv 12/8: deltagarlistan består av 10 hundar 
vilket är utmärkt. Styrelsen (Sören) ordnar frukost och lätt lunch till domare 
och funktionärer.  

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

- Ringsekreterare, avtal: Madeleine har fått tillbaka båda avtalen från 
ringsekreterarna, Ulrika ska komplettera/skriva under. Madeleine sänder 
snarast över avtal till Ulrika. 

- Bestyrelse: bestyrelsen är nu komplett med tre personer.  

- Programförklaring: programförklaringen är nu komplett och Madeleine 
skickar den till SRRS/TK. 

- Checklistan i övrigt:  

-  Annons på SRRS/Cs hemsida: utlagd på hemsidan  

-  Priser; rosetter, gässmedaljer, valppokaler: Madeleine har beställt pokaler 
och medaljer enligt besked från Sören, de hämtas imorgon (31/7). 
Rosetter som saknas beställs av Karin Berngard.  
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-  Lista från TK med uppgifter som kvarstår: styrelsen går igenom listan och 
de sista punkterna kommer att vara färdiga till nästa möte. 

-  Antal deltagare som anmält sig till Råå via pappersanmälan är än så länge 
en (1). 

 

b. Domare BISS-13 inbjudan: Sören har ringt Richard van Aken som med glädje 
tackat ja. Styrelsen (Sören) skickar en formell inbjudan till honom inom kort 
och mer information/avtal. 

c. Lokal BISS-13, avtal: Sven har inte ännu något besked från Järavallen, frågan 
tas upp på nästa möte. 

d. Lure coursing 7/7: 9 ekipage deltog och alla deltagare tyckte det var mycket 
roligt och givande, och då intresset var stort ska styrelsen försöka upprepa 
aktiviteten vid ytterligare tillfällen.  

e. MH/BPH: vi har fått 10 anmälda och BPH genomförs som planerat 12/8. 

f. Arbetsbeskrivning TK, möte TK och styrelsen 12/7: mötet genomfördes i positiv 
anda och en arbetsbeskrivning är snart helt färdigställd. 

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

 

§ 10  Övriga frågor 
 Inga övriga frågor 

§ 11   Nästa möte 
 Datum och plats för nästa styrelsemöte är onsdag 22/8 kl. 18.30 OBS! annan 

mötestid än ordinarie! Möteslokal Löddeköpinge 

§ 12  Mötets avslutande 
   Ordföranden förklarar mötet avslutat. 


