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PROTOKOLL 

§94. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

94.1. Val av protokollförare  

Ulrika Hall utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

94.2. Val av protokolljusterare 

Magnus Lundberg och Lisbeth Hansen utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

94.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§95. Föregående mötesprotokoll 

95.1. Föregåendes mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

§96. Rapport AU 

96.1. Inget att rapportera 

§97. Bordlagda ärenden 

97.1. BISS-2020 

Beslut togs att vi enbart anordnar BISS år 2020 

Beslut togs att Södra ordnar utställning på egen hand 

Beslut togs att gå vidare med Backagård. Lena kontaktar dem för att boka en dag då vi kan komma dit 

för diskussion kring pris och avtal. Varje styrelsemedlem skickar förslag på lediga datum till Lena så 

hon har underlag för när var och en kan när hon ska boka tid med dem. 

Beslut togs att BISS ordnas 1-2 augusti (lördag: lydnad, mönstring, valpar, hanar söndag: tikar) 

Magnus kontaktar Sören för förfrågan om CUA 

På Backagård finns 24 rum där man får bo med hund, plus att det finns camping på Jägersbo. 

97.2. Bystyrelserapport för utställningen 2017 

Henrietta och Jessica bekräftar att rapporten är inskickad till TK 

§98. Inkomna ärenden 

98.1. Årsmöte 2018 

Beslut togs att årsmöte hålls söndag 18 februari 

Inbjudan ska vara våra medlemmar tillhanda senast 4 veckor innan mötet. Dock är manusstopp för RR 

Nytt den 13 november så vi måste ha en annons redo till dess. 

Lokal: Lena kollar lokal och återkommer 

§99. Ekonomiärenden 
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PROTOKOLL 

99.1. Ekonomisk redovisning för rasspecialen 2017 

Margareta har koll på ekonomin. Ulrika vidareskickar underlag och mall som vi tidigare fått från 

SRRS/C till Margareta för ifyllnad och inskickning till TK snarast. Enligt tidigare utskick från 

SRRS/C så skulle detta varit inne senast 10 november. Enligt riktlinjerna så ska Södras styrelse 

godkänna redovisningen innan den skickas till TK. För att inte sinka den ytterligare föreslås att den 

skickas till AU för godkännande så snart den är klar och att vi sedan skriver in det godkännandet i 

kommande mötes protokoll. 

99.2. Återbetalning inställt banrace oktober 

Margareta har återbetalat till de som skickat in sina kontouppgifter 

99.3. Inbetalningar för deltagande vid aktiviteter 

Många inbetalningar saknar information om deltagare och vilken aktivitet som inbetalningen gäller. 

Redan idag anges det i betalningsinformationen till deltagarna att detta måste anges Hur kan det bli 

bättre? Följande förslag diskuterades: 

Anmälan kan göras som vanligt, dock ska ingen inbetalning göras förrän en kortare tid innan 

aktiviteten och då ska deltagaren få ett bekräftelsemail där det skrivs vad som ska anges på 

inbetalningen. Kassören ska få en kopia på det mailet för att lättare kunna koppla ihop inbetalningen 

med rätt aktivitet. 

Margareta och Lisbeth tar fram ett förslag på en rutin och presenterar för styrelsen. 

§100. Medlemsärenden 

100.1. Inga inkomna ärenden 

§101. Aktiviteter 

101.1. Julpromenad 2017 

Magnus kontaktar Margareta Borglin och Gisela Lindberg för förfrågan om de vill hålla i en 

julpromenad 

§102. Övriga ärenden 

§103. Nästa styrelsemöte 

Onsdag 10 januari kl. 19.00, Lund 

Lisbeth bokar lokal 

§104. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


