
 
 
 

Mötesgrupp 
SRRS/Södra 

Mötesort 
Skype 

Mötesdatum 
2016-08-29 

Fastställt datum 
 

År/Mötesnr 
2016/05 

 
Närvarande 
Sören Holmgaard(ordförande), Cornelia Olsson (vice ordförande), Henrietta Lindkvist (sekreterare), Margaretha Borglin(suppleant). 
Anmält förhinder 
-Pia Janols, Ingrid Taylor, Caroline Pålsson 

 

 

PROTOKOLL 

§43. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

43.1. Val av protokollförare  
Henrietta utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

43.2. Val av protokolljusterare 
Cornelia utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

43.3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§44. Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från 21/1 samt från 1/8 godkändes. 

§45. Rapport AU 

Inga AU-beslut sedan föregående möte. 

§46. Bordlagda ärenden 

46.1. Inga bordlagda ärenden sedan föregående möte. 

§47. Inkomna ärenden 

47.1. Mail gällande SKK Play för uppfödare. Styrelsen beslutade att lägga ut info på hemsidan och FB 

47.2. Margareta Lantz: bekräftelse på annons till utställningen i Röstånga. 

47.3.  Jessica Persson: fördelningen av anmälda hundar till utställningen i Röstånga.  

47.4. Mail från Britcare: sponsring och ringband.  

47.5. Mail från Britcare: orderbekräftelse.  

47.6. Mail från SRRS/C, Jessica Persson: info om Nordic Dog Show. 

48.2-6 Styrelsen har tagit del av informationen. 

§48. Utställningen i Röstånga 

Styrelsen beslutade att utställningens bestyrelse skulle bestå av Maria, Henrietta och Ingrid samt att 
Bitte Stjernfeldt skulle vara kommissarie. Sören skulle vara domarvärd, mönstringsdomare och CUA. 
Henrietta skulle vara ansvarig för priser och prisutdelning under utställningen. Sekretariatet skulle 
bemannas av Karin Persson och Maria. 

48.1. Övriga frågor: 

Justeras mötesordförande 

 
 
Sören Holmgaard 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Cornelia Olsson 

Protokollförare 

 
 
Henrietta Lindkvist 
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 Annonsering: sex kennlar har beställt annonser i utställningskatalogen. 
 Sponsring: Noble Zoo och Arken Zoo i Eslöv 
 Priser och Pokaler: Ett tillräckligt antal priser har uppnåtts. Eventuellt kan vi komplettera 

med tuggben och kexchoklad till alla deltagande ekipage. Pokaler är klara 
 Blommor: Behöver kompletteras. Cornelia ombesörjer detta. 
 Kritiklappar: Caroline har skrivit dessa 
 Resultatlistor: Cornelia tar reda på vad som ska göras med dem. 
 Inventering: utförs torsdagen 8/9 kl 18.30.  
 Avtal med domare: Allt klart 
 Barn med hund: Förslag till domare: Anneli, Rebecca, Charlotte Ekenstierna.  

§49. Aktiviteter 

49.1. BPH: Margareta informerade om att antalet anmälda rr till BPH den 9/10 är för lågt, hundar från andra 
raser kommer att tas in. Margareta kommer att flagga för evenemanget ytterligare en gång på 
Facebook. 

49.2. Promenader Margareta informerade om att hundpromenader är inplanerade i Fulltofta i oktober och 
på Järavallen till jul. 

49.3. Avelsträff, etik: Styrelsen beslutade att hålla träffen på Röstånga Gästis den 18/10 kl 18-21, Cornelia 
skulle lägga ut information på hemsidan. 

49.4. Föreläsning: Styrelsen beslutade att lägga föreläsningen om allergi på framtiden och istället 
arrangera en föreläsning om första hjälpen för hund. Datum för detta bestämdes till någon gång i 
november.  

49.5. Viltspår: Styrelsen beslutade att undersöka intresset för en viltspårsträff till självkostnadspris i 
Småland. Cornelia pratar med sina kontakter på området. 

49.6. Banrace: Margareta försöker få till ett banrace i Landskrona i höst. Hon har mailat de ansvariga men 
ej fått svar. 

49.7. Lure Coursing Sören kollar upp möjligheterna att delta i Danmark, kan eventuellt bli möjligt till 
våren. Det finns en del svårigheter: aktiviteten är ganska sporadisk och det finns även vissa krav på 
licenser och dylikt. Möjligen kan det fungera att arrangera det som en prova-på-aktivitet. 

§50. Mailansvar Sören har mailansvar för nästa period. 

§51. Övriga ärenden Inga övriga ärenden 

§52. Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att hålla nästa arbetsmöte den 26/10 klockan 20.00 via Skype. 

§53. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 
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