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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 Stjänfeldt att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

§ 5   Genomgång av föregående protokoll 2012-07-30 
   Styrelsen godkänner föregående protokoll. 

§ 6  Rapport från ordförande, sekreterare, kassör 
            Inget att rapportera från ordförande eller sekreterare. Kassören undrar vem som 

tar hand om handkassan på 6000:-. Sören tar på sig att vara ansvarig för detta. 

§ 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 2012-08-01 §100.2 ang 
lydnadstävlan: styrelsen har tagit del av denna information och 
då SRRS/C styrelsen har tagit beslut att det ska ingå 
lydnadstävling i BISS-13, kommer styrelsen att skicka in en 
ansökan om lydnad. Madeleine kollar med Hanna vad vi ska 
inkomma med. 

ii. Information om tillträdesförbud: styrelsen har tagit del av denna 
information. 

iii. Auktorisation exteriördomare: styrelsen har tagit del av denna 
information. 
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iv. Nya ägare i raser tillhörande SRRS: styrelsen har tagit del av 
denna information. 

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

vi. Nya medlemmar SRRS: styrelsen har tagit del av denna 
information. 

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

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

b. Hanna Karlsson, information betr. Lydnadstävling 2013: vi kommer att förse 
Hanna med de uppgifter som behövs inför ansökan (se ovan punkt 6 a, i). 

c. Karin Berngard, fotografering i Råå: Emma Rydberg hjälper till med 
fotografering under tävlingen. 

d. Birgitta Jöneros, promenad i höst: OK från styrelsen 

e. Jessica Persson, ringsekreteraraspirant i Råå: Jessica är välkommen att vara 
med på tävlingen och den ena ringsekreteraren har blivit tillfrågad. 

f. Lisa Zingel, Maxipet, tävlingsuppgifter: Cecilia har skickat de uppgifter om antal 
hundar m.m. som efterfrågades. 

g. Hanna Karlsson, uppgifter om kontaktperson, domare mm i Råå: den 
information som efterfrågats har Madeleine (med hjälp av Camilla) skickat in. 

h. Marie Gadolin, domarelev för Nina Karlsdotter i Råå: styrelsen ser inga problem 
med att låta henne gå med som domarelev men Marie får ta kontakt med 
domaren Nina Karlsdotter för att fråga om hon accepterar det (48 tikar, 30 
hanar är anmälda). 

i. Camilla Holm, betalning lydnad Råå (2 personer): de två personer som Camilla 
frågade om har betalat in (Anne Ulfshög Thell har betalt 200:-, Einar Andersson 
har betalt in 225:-). Carin svarar Camilla . 

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

- Ringsekreterare, skriftligt avtal: Madeleine har skickat avtal till Ulrika för 
underskrift och sedan retur till Bea/Kamilla samt kopia tillbaka till 
Madeleine. Ulrika har inte ännu skickat tillbaka något men kommer att fixa 
detta till tävlingen. 
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- Programförklaring: Madeleine har skickat programförklaringen till SRRS/TK 
(mejl till Jessica Persson med cc till Cornelia Svensson 1/8). 

- Checklistan i övrigt;  

* PM domare/ringsekreterare: TK skickar in detta (27/8 deadline). 

* Stamtavlor och championatbekräftelse för utländska hundar: de utländska 
hundarna kollar Sören med Jessica (30/8 deadline). 

* PM till deltagare: TK skickar in detta (1/9 deadline).  

- Giltiga anmälningar exteriör: styrelsen bestämmer att tidigare tagna beslut 
från innevarande (och föregående) år om att inte godta efteranmälningar 
gäller. Det har också tydligt framgått i annonsering för tävlingen att inga 
efteranmälningar accepteras. De nio som inte har betalt i tid skickar 
Madeleine ett kort meddelande via mejl så de vet att de inte är korrekt 
registrerade och inte kan delta. 

- Giltiga anmälningar lydnad: alla anmälda till lydnadstävlingen har betalts i 
tid. 

- Katalogen, info till Camilla: Ulrika meddelar Camilla att i de listor hon har 
fått ska de som inte har betalt i tid strykas (listan med nio namn som Karin 
B skickade till Camilla 20/8).  

- Katalogen, tryckeri deadline: Sven kontaktar Camilla i tid inför sista 
tryckdatum. 

- Priser, kontroll om allt är komplett: alla priser – rosetter, medaljer, pokaler 
och gäss – finns inköpt.  

- Arbetsuppgifter, exteriör, TK översikt: till tävlingsprogrammet bestäms att 
avbrott för lunch (45 minuter) görs efter exteriörbedömning av valpar, 
hanhundsklasser, tävlan om bästa hane, samt mönstring. Resten av 
klasserna läggs efter lunch. 

- Arbetsuppgifter, lydnad, TK översikt: Sören kontaktar Camilla för att se till 
att alla förberedelser i övrigt är under kontroll. 

- PM, lydnad: Madeleine kontaktar Camilla för att se till att ett PM sätts ihop 
snarast och skickas ut till anmälda, domare och tävlingsledare.  

 

b. Domare BISS-13 avtal: Sören skickar avtal till Richard Van Aken. 

c. Lokal BISS-13, avtal: Sven kollar fortfarande olika möjligheter, återkommer till 
punkter nästa möte. 
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d. Lure coursing 7/7: Camilla lagt upp info på hemsidan och FB.  

e. MH/BPH, genomförande Bjuv 12/8: genomfördes enligt planerna med 10 
hundar. 

f. 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 25/9, kl. 18.30. Möteslokal 

Löddeköpinge. 

§ 12  Mötets avslutande 
   Ordföranden förklarar mötet avslutat. 


