MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Utskriftsdatum

Mötesnr/Verk.år

Styrelsemöte
SRRS Västra

Göteborg

2011-06-14

2011-06-21
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Närvarande

John Berg, Joachim Bonander, Caroline Jensen,
Anmält förhinder

, Håkan Christiansson, Josefine Öhman, Louise Rosengren, Ann-Sophie Lidman, Anne Löfqvist.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§54.

54.1 Val av protokollförare
Joachim Bonander utsågs till protokollförare vid dagens möte.
54.2 Val av protokolljusterare
John Berg och Caroline Jensen utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
54.3 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§55.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutade att godkänna och bordlägga föregående mötesprotokoll.

§56.

Inkommet från SRRS/C
SRRS/C | Protokoll från styrelsemöte 2011-03-02
SRRS/C | Protokoll från styrelsemöte 2011-04-05
SRRS/C | Nästa styrelsemöte 2011-05-17
FW: Invitation to 4th RR Clubsdhow and double CACIB Bled, Slovenia
FW: Championship clubshow Dutch Rhodesian Ridgeback Club 2011
FW: The European RIDGEBACK quarterly magazine
FW: Nya medlemmar SPEC KL RHODESIAN RIDGEBACK
FW: U-märkta klubb SPEC KL RHODESIAN RIDGEBACK
FW: Nya ägare i raser tillhörande SRRS
FW: Medlemsstatistik SPEC KL RHODESIAN RIDGEBACK
FW: Inbjudan till etologikurser samt instruktörsutbildning i freestyle och HtM
SRRS/C | Protokoll från konstituerande möte 2011-04-09
SRRS/C | Protokoll från styrelsemöte 2011-04-19
SRRS/C | Protokoll från styrelsemöte 2011-05-17
SRRS/C | Protokoll från styrelsemöte 2011-06-07

Protokollförare

Joachim Bonander
Justeras mötesordförande

Justeras justeringsperson

John Berg

John Berg, Caroline Jensen
Sida: 1/4

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Utskriftsdatum

Mötesnr/Verk.år

Styrelsemöte
SRRS Västra

Göteborg

2011-06-14

2011-06-21

6/2011

Närvarande

John Berg, Joachim Bonander, Caroline Jensen
Anmält förhinder

, Håkan Christiansson, Josefine Öhman, Louise Rosengren, Ann-Sophie Lidman, Anne Löfqvist.

§57.

Vad ska skickas till SRRS/C
57.1 Mötesprotokollet efter justering.

§58.

Ekonomi
Kassakistan redovisas vid nästa möte pga, uteblivna inlämnade utlägg inom Västras aktiviteter under
2011.

§59.

Medlemsärenden
59.1 Inga inkomna medlemsärenden

§60.

Tävlingsverksamhet
60.1 Viltspårsmästerskap 1/5-11 Väne Ryr.
Joachim mailar bild utav Viltspårsvinnaren till John för publicering i RR-europa nytt.
Joachim och Louise fick bra betyg för genomförandet av Viltspårsmästerskapet och kommer även att
boka upp nytt mästerskap för nästkommande år.
60.2 Dubbelutställning (2+2 cert) 14-15/5-11 Tångahed.
Vi beslutade att ta kontakt med Jessica i centralstyrelsen för att gå vidare och anmäla de sena återbuden
ifrån ringsekreterarna som var bokade från början till Tånga Hed.
Vi bekräftade att vi fortsätter att boka upp Tånga Hed för framtida utställningar som vi planerar att
genomföra.
Vi beslutade även att fortsätta med DUBBELRINGS utställning framöver som då kommer att innefatta
2 st premie ansvariga från styrelsen eller frivilliga medlemmar som inte kan förknippas med själva
utställningstävlandet och som då bistår ringsekretariatet på plats.
Vi tar frågan vidare till nästa möte vad gäller om vi skall fortsätta med att låta klassvinnare från dag 1
möta klassvinnare från dag 2 om vem som skall bli bästa klassvinnare för helgen.

Protokollförare

Joachim Bonander

Justeras mötesordförande

Justeras justeringsperson

John Berg
John Berg och Caroline Jensen
Sida: 2/4
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Utskriftsdatum

Mötesnr/Verk.år

Styrelsemöte
SRRS Västra

Göteborg

2011-06-14

2011-06-21

6/2011

Närvarande

John Berg, Joachim Bonander, Caroline Jensen,
Anmält förhinder

, Håkan Christiansson, Josefine Öhman, Louise Rosengren, Ann-Sophie Lidman, Anne Löfqvist.

Vi fortsätter med att förbättra Arrangemanget genom att försöka ta fram en Informationstavla som vi
vill ha vid sekretariatet samt platsskyltar om var besökarna befinner sig + vägvisnings och parkerings
skyltar för alla berörda utställare och besökare, även en resultatinformationstavla till ringsekreterarna
som löpande informerar alla om placeringsresultaten under pågående tävling.
Vi fick stort beröm för maten som serverades under utställningen så det konceptet tar vi med oss till
nästa års utställning.
Vi beslutade även att vi bara skall Fotografera direkt vid klassplaceringarna i ringarna för att lättare få
med alla på bild och samtidigt underlätta fotograferingsarbetet på plats.
Vi kommer inte att servera någon lunch i ringsekretariatet framöver utan bara lättare förtäring så som
fralla, kaffe, te, dricka, frukt och godis.
Vi undersöker och tar bättre tag i planeringen och (skrivandet utav kritiklappar om det kommer att
behövas) tills nästa gång.
Vi vill även ta fram en SPONSRINGSMALL inför nästa stora arrangemang som kan presenteras för
eventuella sponsorer om vad de för i utbyte för sin sponsring + att det även underlättar för oss allihop
när vi alla skall jaga sponsorer och skall förmedla samma budskap till alla.
När det gäller domar gåvorna så bör vi besluta och ta fram dessa så tidigt som möjligt inför nästa
arrangemang för att kunna få mer tid över till övriga uppgifter.
På nästa möte så skall vi fundera på om vi skall ha DUBBEL eller ENKEL utställning år 2014. - 2012
och 2013 så har vi ENKEL utställningar med dubbelringar samt att domarna är klara för 2012.

§61.

Rapport hemsidan
Joachim publicerar en artikel på hemsidan beträffande viltspårsmästerskapet.

§62.

Övrigt
Vi tyckte att vi skall göra ett nytt försök att reklamera skadan på tältet som vi köpte in via Plantagen ,
om det inte skulle funka så får vi undersöka om vi kan få hjälp att svetsa om det skadade korset på
tältet.
Caroline fick i uppgift att skapa en facebook grupp för SRRS/Västra samt maila ut påminnelse om
uteblivna ekonomiska redovisningar.
John kommer att maila ut alternativa mötes datum för nästa möte som föreslogs hamna under de 2 först
veckorna i September.
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Föreslagen aktivitet till hösten var tex: Lyrcoursing uppe i Alingsås under tidig höst.
John ansvarar för att skicka in en redovisning med bilder och text till Reidar på RIDGEBACK-NYTT
från utställningen i Tånga Hed samt att Joachim ansvarar för att skicka in likvärdigt ifrån Väne Ryr och
Viltspårsmästerskapet till NR: 3 utav RR-NYTT.
Efter sommaren så görs en liten avstämning med Valberedningen inför år 2012.

§63.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum den 13/9-11 hos Joachim på DB Schenker.

§64.

Mötet avslutas.
Ordförande tackade alla och avslutade det ordinarie styrelsemötet.

Protokollförare

Joachim Bonander

Justeras mötesordförande

Justeras justeringsperson

John Berg
John Berg och Caroline Jensen
Sida: 4/4
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

