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Justeras mötesordförande Justeras protokolljusterare Protokollförare 

§28. Mötets öppnande 

 Lena Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

28.1 Val av protokollförare 

Susanne Sjögren erbjöd sig att vara protokollförare. 

28.2 Val av protokolljusterare 

Kenneth Nilsson utsågs att justera protokollet. 

28.3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§29 Föregående mötesprotokoll 

Då blanketten om ”Körersättning” version 2 ej ännu inte lagts ut på hemsidan under Dokument 

skickar Lena Nilssonen en påminnelse till Jessica Ekstrand om detta. 

Lena Nilsson har fått sekreterarpärmarna av Ulrika Hall. 

§30 Ordförande- och sekreterarrapport 

Linda Fredholm, ordförande SRRS/Centralt, har bjudit in alla ordföranden från lokalavdelningarna för 

ett möte, vilket Kenneth Nilsson kommer att delta på. 

§31 Kassörens rapport 

Margaretha Lantz påminner om att det bör rekvireras priser från BritCareFoder inom det snaraste till 

SRRS/Södras rasspecial den 23 sept. 

Budget för rasspecialen är en prognos och den ser ok ut. 

Boende och domare är ordnat och klart. 

Domare 2020 är klart då Margaretha Lantz har bokat Lindsey Barnes. 

Då Margaretha Lantz är mottagare för anmälningar till det extra årsmötet 2018-06-03 och att det inte 

kommit in så många anmälningar bör en påminnelse komma ut på hemsidan, varpå Margaretha Lantz 

tar kontakt med Jessica Ekstrand om detta. Kenneth Nilsson ordnar med kaffe och kaka. 

§33 Banrace i Simrishamn 

Det är enligt Margaretha Lantz 14 anmälda och 7 av dessa har redan betalt. Margaretha Lantz och 

Kenneth Nilsson är på plats. 

§34 Övriga ärenden 

 Annonsen till rasspecialen 2018-09-23 skickar Margaretha Lantz, efter redigering, till redaktören på 

RR-nytt senast 2018-05-27 då det är deadline. 

Informationsbroschyr om RR samt ett vykort till valpköpare om medlemskap i SRRS, varpå det 

sistnämnda ska revideras och det tas med till årsmötet för vidare diskussion om layout och innehåll. 

Margaretha Lantz har ordnat med rosetter till utställningen 23/9. 

Kenneth Nilsson har haft kontakt med Ingela Nilsson angående avbokningen av viltspåret den 27 maj. 

§35  Nästa möte 

Det bokas på det extra årsmötet 2018-06-03 

§36 Mötet avslutas 

 Lena Nilsson tackade alla för ett bra möte och avslutade detsamma. 


