
 
 
 

Mötesgrupp 
SRRS/Södra 

Mötesort 
Löddeköpinge 

Mötesdatum 
2016-12-12 

Fastställt datum 
 

År/Mötesnr 
2016/07 

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

 

 

PROTOKOLL 

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

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

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

63.3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 

§64. Föregående mötesprotokoll 
Fanns inte för justering. 

§65. Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden fanns att avhandla. 

§66. Inkomna ärenden 

66.1. Från TK: bekräftelse på mottagen ansökan om utställning 2019 

66.2. Från RR-Nytt: Förfrågan om manus från utställningen i september för publicering: Cornelia tar hand 
om detta 

66.3. Från Lena Nilsson, valberedningen: önskan om att få efterlysning av nya styrelsemedlemmar upplagd 
på hemsidan. 

66.4. Från Anders Cronhäll info om aktiviteter till kalender. Sören (och Margareta) skickar in information 
om årsmöte och aktiviteter  

66.5. Utfallet av RRWC-utställningen har blivit godkänt av SRRS/C. 
66.1, 66.3-5 Styrelsen har tagit del av informationen 

§67. Aktiviteter 

67.1. Föreläsning: Styrelsen beslutade att föreläsningen ”Första hjälpen för hund” ska hållas den 11/1 2017 
på Din veterinär i Helsingborg. Föredragshållaren ska även berätta om sitt arbete med de hemlösas 
hundar. Cornelia och Margareta tar kontatk och lägger ut information på hemsida och Facebook 

67.2. Rasspecialen i Röstånga  

Styrelsen tog upp frågan om vem som ska döma på 2017 och 2018 års utställningar. Inget beslut 
togs. Sören påpekade att det kan vara bra att börja söka sponsorer till utställningen 2017 redan nu. 

Styrelsen beslutade att Herietta ska sända ringsekreteraravtal för 2017 års utställning till Bea 
Hultfelt och Camilla Börjesson för underskrift innan My Dog 2017. Muntliga avtal finns redan. 
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Cornelia informerade styrelsen att Bea Hultfelt uttryckt önskemål om att arrangera en grillfest 
dagen innan utställningen 2017. Detta fann styrelsen vara en god ide’ och beslutade att lägga ut 
information om detta på hemsidan och i RR-Nytt i sinom tid.  

67.3. Hundpromenad: Margareta har bestämt att nästa hundpromenad ska äga rum på badsidan av 
Järavallen den 8/1. 
 

67.4. Banrace: Förra banracet ställdes in på grund av att en annan aktivitet skulle hållas där. Margareta 
informerade styrelsen om att hon hittat en bana i Simrishamn. Hon har tagit en första kontakt, mer 
information kommer längre fram. 

67.5. Viltspår planeras till våren. Cornelia föreslog ett KM eller möjligen ett DM, lokaliserat på Söderåsen, 
med bindande anmälan och krav på godkänt anlagsprov. Ingemar Tykesson föreslogs som tänkbar 
domare. 

67.6. Lure coursing: Sören har talat med den ansvarige för aktiviteten i Danmark,, Nils Holm, om möjlighet 
att arrangera ett ”prova på”-evenemang. Holm tyckte att det lät intressant och bad att få återkomma 
med förslag på datum i början av 2017. Ett krav är att någon från styrelsen blir registrerad som 
kontaktperson i klubben. Styrelsen beslutade att Pia Janols skulle bli kontaktperson. 

67.7. BPH: Margareta informerade om att det planeras för BPH i Örkelljunga, Lund samt eventuellt även på 
någon ort i Småland. 

§68. Övriga ärenden 

68.1. Vykort Styrelsen beslutade att vykorten till nya valpköpare ska distribueras till samtliga uppfödare i 
södra Sverige för enkelhetens skull. 

68.2. Årsmöte 2017 Sören bad övriga i styrelsen om hjälp med verksamhetsberättelsen och 
verksamhetsplanen. 

Pia tar hand om den ekonomiska biten, såsom balans- och resultatrökning. 

68.3. Sören ombesörjer att julgåva till Krister införskaffas och överlämnas. 

§69. Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att hålla nästa arbetsmöte den 1/2 2017 klockan 19.00 som fysiskt möte med mat. 

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