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PROTOKOLL 

§33. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

33.1. Val av protokollförare  

Ulrika Hall utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

33.2. Val av protokolljusterare 

Magnus Lundberg och Lena Nilsson utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

33.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§34. Föregående mötesprotokoll 

34.1. Föregåendes mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

§35. Rapport AU 

35.1. Inga AU-beslut sedan föregående möte. 

§36. Bordlagda ärenden 

36.1. Inga bordlagda ärenden sedan föregående möte 

§37. Inkomna ärenden 

37.1. Lokalförändring på föreläsningen ”Starka tillsammans” med Jenny Wibäck 

Styrelsen beslutade att ändra lokal till Röstånga Gästgiveri. Styrelsen beslutade även att ändra på 

priserna till 150 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar då vi i samband med lokalbyte får 

en högre kostnad för föreläsningen. Beslut togs även på att Ulrika Hall går ut med inbjudan. 

37.2. Domarförfrågningar inför rasspecial 2018 och 2019 

Ulrika Hall har varit i kontakt med Sören Holmgaard och gett honom i uppdrag att muntligen ta 

kontakt med tilltänkta domare och göra en förfrågan. Godkänns förfrågan så finns inbjudan och avtal 

förberedda för att skicka till domarna. I samband med kontakten med Sören Holmgaard ställdes även 

frågan om han vill vara domarvärd för 2018 och 2019 vilket han tackat ja till. 

 

37.3. Information från SRRS Fullmäktige och Lokalavdelningskonferens 

Deltagarna som var på denna konferens informerade i korta drag om vad som diskuterats 

37.4. Förändringar i styrelsen SRRS/Södra 

Styrelsen beslutade att göra vissa förändringar avseende sin konstitution och beslutade därför att hålla 

ett nytt konstituerande möte 2017-04-25. 

§38. Ekonomiärenden 
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PROTOKOLL 

38.1. Inget att rapportera 

§39. Medlemsärenden 

39.1. Ordförande har skickat välkomstmail till ytterligare 4 st nya medlemmar i SRRS/Södra 

39.2. SRRS/C arbetar med att ta fram en folder som ska delas ut till nya medlemmar. Varje lokalavdelning 

kommer att få en sida i den där vi kan presentera avdelningen och våra aktiviteter. 

39.3. Medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap 

Styrelsen beslutade att vi inte ska kontakta de medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap. 

39.4. Nyblivna Ridgeback-ägare 

Styrelsen beslutade att ordförande kontaktar nyregistrerade ridgeback-ägare (enligt listan vi får från 

SRRS/C) 

39.5. Valpmedlemmar 

Styrelsen beslutade att ordförande tar kontakt med valpmedlemmar 1-2 månader innan gratisåret går 

ut för att bibehålla dem som medlemmar. 

39.6. Medlemsförmån SRRS/Södra  

SRRS/Södras medlemmar har 10% rabatt i affären Anjinsans i Helsingborg. Detta gäller på allt utom 

foder och tjänster. 

§40. Aktiviteter 

40.1. Fysträning 4Legs4Life, Svalövs Brukshundsklubb 

Datum är satt till 17/9 och 24/9. Styrelsen beslutade att priset för denna aktivitet ska vara 550 kr. 

Styrelsen beslutade att Ulrika Hall går ut med inbjudan till medlemmarna 

40.2. BPH Styrelsen beslutade att Ulrika Hall kontaktar Örkelljunga och Jessica Ekstrand kontaktar någon 

i Smålandsregionen (Alvesta/Aneby) för förslag på datum för BPH under hösten. 

40.3. Avstämning viltspårsträning 22/5 och 23/5 

God uppslutning till denna aktivitet. I nuläget finns 3 lediga platser. 

40.4. Avstämning rasspecial 2017 

Rosettinventering är gjord och Ulrika Hall har skickat den till TK. De rosetter vi har på lager 

överlämnades till Margareta Lantz. 

Styrelsen beslutade att annonspriset för helsida är 500 kr och för halvsida 250 kr.  

§41. Övriga ärenden 

41.1. Förhinder att deltaga vid styrelsemöte ska meddelas hela styrelsen snarast 

41.2. Diskussion kring förändringar av styrelsemöte 

Inga beslut togs. 

41.3. Rapport av åtagande 
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PROTOKOLL 

Rapportering av åtagande ska ske via mail till hela styrelsen. När vi svarar på mail ska vi svara alla 

och svara på det senast skickade mailet i aktuellt ärende. 

41.4. Boken Föreningsteknik 

Styrelsen beslutade att Ulrika Hall ska beställa boken. 

41.5. Utbilning Föreningsteknik 

Ulrika Hall informerade att den kurs i Stockholm vi tidigare fått information om från SRRS/C 

kommer att bli tillgänglig som distanskurs under hösten. Beslut togs att vi inväntar den kursen. 

41.6. Samarbete med Studiefrämjandet 

Ulrika Hall har tagit kontakt med Studiefrämjandet för att undersöka ett eventuellt samarbete med 

dem. 

§42. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla ett konstituerande möte direkt efter avslutandet av detta möte.  

§43. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


