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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 2012-11-27 
   Styrelsen godkänner föregående protokoll. 

§ 6  Rapport från ordförande, sekreterare, kassör 
            Inget att rapportera från ordförande eller sekreterare. Kassören har skickat ut 

balans- och resultatrapport för 2012 till styrelsen. Hans Homeyer är också 
kontaktad för möte med Carin före årsmötet för revision och genomgång av 
räkenskaperna. 

§ 7  Hemsidan 
1. Presentationer styrelsen: inget nytt att rapportera. 

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

i. U-märkta klubbmedlemmar: styrelsen har tagit del av denna 
information. 

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

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

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

v. Nya ägare i raser tillhörande SRRS: styrelsen har tagit del av 
denna information. 
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vi. Protokollsutdrag styrelsemöte 2012-11-21 §164.1, SKKs 
internetanmälan: styrelsen har tagit del av denna information. 

vii. Protokollsutdrag styrelsemöte 2012-11-21 §164.2, Officiella 
utställningar 2015: styrelsen har tagit del av denna information. 

viii. Protokollsutdrag styrelsemöte 2012-12-20 §180.2, Officiella 
utställningar 2013: styrelsen har tagit del av denna information. 

b. Jessica Persson/BISS-13 gruppen, tävlingsbudget: styrelsen har tagit del av 
denna information. 

c. SRRS/C, stambokföringsavgifter 2013: styrelsen har tagit del av denna 
information. 

d. SRRS/C, supplement till Utställnings- och championatregler, SKK: styrelsen har 
tagit del av denna information.  

e. Ken Lundahl, Bjuvs BK, BPH Bjuv 2013: de föreslagna datum 8/6, 5/10 är OK. 
Deadline är 1/5 resp. 1/9 för dessa två tillfällen, vanliga uppgifter om hundarna 
som behöver skickas in i förväg. 

f. Karin Berngard, domare till Råå 2013: den domare som skulle ha kontrakterats 
till Råå 2013 är inte längre aktuell. Styrelsen diskuterade ett par namn och Leif 
Lehmann Jörgensen (Danmark) samt Roland Spöör (Österrike) dök upp som 
intressanta kandidater. Sören kontaktar dessa för att undersöka intresse och 
tillgänglighet. 

g. Joachim Bonander, viltspårbrev: styrelsen har tagit del av denna information.  

h. Richard van Aken, signed judges contract: underskrivet kontrakt har även 
mejlats till Sören. 

i. Sanna Nilsson, hjälp med omplacering: styrelsen rekommenderar att Sanna 
vänder sig direkt till uppfödaren och att det är dennes ansvar att hjälpa till. 
Denne bör sedan ta kontakt med SRRSs valphänvisare om man behöver mer 
hjälp med omplacering.  

j. Sydskånska Kennelklubben, Alla hundars-dag 13/4 2013: styrelsen har tagit del 
av denna information men SRRS Skåne är inte intresserade av att delta. 

k. Sonja Nilsson, kontrolluppgifter Skatteverket: Carin kontaktar Camilla Holm för 
att få tag på de uppgifter som saknas. 

l. Christina Lundgren, Hundratioprocent-kurser: styrelsen har tagit del av denna 
information. 
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§ 9   Aktiviteter 
a. Cert.utställning i Råå 2013: 

- Domare: se under § 8f). 

- Bokning av planen i Råå: Sven kollar att datumet 15/9 är rätt inplanerat 
och kontaktar Råå BK för bokning. 

- Start av övriga aktiviteter/förberedelser: på nästa möte går vi igenom 
checklistan och påbörjar förberedelser. 

b. BISS-13, Backagården, Höör: avtalet med Backagården har justerats och sedan 
undertecknats. 

c. WPRK (Webb-och PR-kommittén) 

- PR inför BISS-13: styrelsen beslutar att samma annons som sattes in i 
Ridgeback-Nytt numret innan jul 2012, ska föras in i nästa nummer 
också. Sören ber Jessica/BISS-13 gruppen att ombesörja detta. 

d. Årsmöte 2013 

- Kallelse: skickades i tid, allt OK. 

- Verksamhetsrapport 2012: Sören börjar med denna, i samarbete med 
Madeleine. 

- Rapport om uppdrag från årsmötet 2012: uppdraget att delta med större 
uppslutning i fullmäktigemötet i Jönköping får anses ha uppfyllts 
(styrelsen deltog med 7 delegater av max 8).  

- Årsredovisning, balans- och resultaträkning 2012: Carin har skickat ut 
detta till styrelsen. Förutom ett par småsaker, har styrelsen har inget att 
invända emot dessa.  

- Revisorernas berättelse: Carin har kontaktat Hans Homeyer och bokar 
tid inom kort. 

- Styrelsens förslag till: 

*Verksamhetsplan 2013: CUA-utbilning under 2013 för en person i 
styrelsen/tävlingskommittén, BISS-13, certutställning i Råå i september, 
inköp av utrustning för lure cursing för att bedriva detta mer regelbundet 
framöver, BPH två gånger under 2013, lydnadstävling i samband med 
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BISS-13, regelbundna hundpromenader, minst en ringträningsaktivitet, 
viltspårsträning, klickerträning, och personsök. 

*Budget 2013: Sören, Carin och Madeleine träffas den 10/1 för att 
fastställa budget. 

- Valberedningens förslag: Madeleine kontaktar valberedningen för att 
påminna om att styrelsen behöver få information om deras förslag till 
styrelse 2013 senast 3 februari. 

e. Idéer till vår-aktiviteter: styrelsen anser att det är bättre om den nya styrelsen 
planerar in lämpliga aktiviteter för våren 2013  

 

§ 10  Övriga frågor 

Julklapp till Krister Bengtsson: införskaffades innan jul och mottogs med stor 
uppskattning. 

§ 11   Nästa möte 
 Datum och plats för nästa styrelsemöte är 7/2, 2013, kl. 18.30. Möteslokal 

Löddeköpinge. 

§ 12  Mötets avslutande 
   Ordföranden förklarar mötet avslutat. 


