PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS/Västra

Mötesort

Skype

Mötesdatum

20180606

Starttid

20:30

År/Mötesnr

2018/4

Närvarande:
Helena Wassén (ordf), Titti Jansson (vide ordf), Malin Reardon (ledamot), Anki Rådman (suppleant) Hillevi Backman (Supplenat), Sara-Lena Aspetorp (suppleant)
Anmält förhinder:
Caroline Svensson (ledamot), Maria Hjärtström (suppleant),

1. Mötets öppnande (av vice ordförande)
1.1. Val av protokollförare
Helena Wassén
1.2. Val av protokolljusterare
Anki Rådman
1.3. Godkännande av dagordning
2. Föregående mötesprotokoll
Jeanette Spångberg hann vi inte få kontakt med för att boka ett datum för ringträning. Pga
dettta så då valde vi att stå över denna gång.
3. Rapport AU/TK
Inget att rapportera
4. Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden

5. Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden.
6. Ekonomiärenden
6.1 Väne-Ryr har gått plus. Exakta summan har vi inte att rapportera om ännu.
7. Medlemsärenden
7.1. Välkomstbrevet tar Malin och Helena W fram till nästa möte.
8. Aktiviteter
8.1. Ringträning, Tina Gavling. Anmäld är Malin Holgersson, Anki ska anmäla sig. Samt
Hillevi, Helena W och Sara-Lena funderar på att anmäla sig.
Titti uppdaterar inlägget så det tydligt står att alla raser är välkomna. Därefter lägger
Helena W ut texten på ”Hundhappenings i Värmland” och Malin taggar Tinas sida i
inlägget.
8.5 Promenader
I Karlstad bokar vi in en 5 augusti, kl 10:00 vid Sörmons grustag. En promenad
arrangeras i Arvika 24 juni kl. 11:00 vid Björnmyra.
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8.6 Lydnadsträning, Pia Albinsson i höst (Titti ansvarar)
Pia har ingen kursverksamhet längre men Titti ska höra av med henne. Kan inte hon så
hör Helena W med Jana Himmel.
8.7 Nosework i höst, prova på aktivitet som vi kan göra gemensamt.
Istället för att enbart ha Nosework så tar vi också och gör det kombinerat med ”prova
på rallylydnad”. Anki, Hillevi och Malin kan vara med och ansvara för ett prova på för
Nosework och Helena W och Titti för prova på rally lydnad. Vi håller aktiviteten hos
Hillevi den 1 september, kl. 10:00-15:00. Deltagarna kan ta med egen grillkorv så bjuder
vi på fika. Kostnad 300 kr. ”Ett tillfälle att få prova på och för både hund och förare att få
nosa på aktiviteten.”
9. RR-Nytt
9.1 Kul ihop
Helena W har mejlat alla lokalavdelningar och det verkar vara vi som står på tur. Vi löser
det till nästa nummer. Titti, Malin och Sara-Lena ansvarar för att det blir gjort och
Helena för sammanfattningen.
9.2 Ringträning
Malin tar bilder och skriver om Tinas ringträning till nästa RR-nytt.
9.3 Höstaktiviteter
Presentation av aktivitetsgruppen i Göteborg till nästa nummer. Titti har kontakt.
10: CUA-kurs
Titti har fått information om att kennelklubben i Värmland ska ha en kurs i höst igen. Titti har
kontakt med dem. Helena G. Ö. vill gärna gå men kan inte hon så kan andra i styrelsen anmäla
sitt intresse. Vi ser helst att någon blir klar i höst.
11: Rapport från samverkansmötet med övriga lokalavdelningar, Helena
GDPR anmälan via webb - nu när den nya lagen trädde i kraft 25 maj påverkar det också ideella
föreningar gällande hur vi hanterar personuppgifter. Jessica arbetar för att ta fram ett
anmälningssystem för webben för att allt ska gå rätt till.
Dropbox för gemensamt arbete
Gruppen diskuterade möjligheten att ha en gemensam dropbox för att öka
samarbetsmöjligheterna mellan centrala styrelsen och lokalavdelningarna. Där skulle till
exempel en årsscykel kunna ligga, lathundar och andra viktiga dokument.
Kortare vägar för tävlingar
Helena lyfte fram möjligheten för att snabbare få godkänt att genomföra en tävling som inte
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behöver följa reglerna som innebär att det tar två år. Tex rallylydnadstävling. Så att vi som sitter
i styrelsen nu kan genomföra en rallylydnadstävling de året som styrelsens sammansättning är
aktuell.
Kontaktpersoner för lokalavdelningarna
Diskussion skedde om möjligheten för att lokalavdelningarna ska ha en kontaktperson att
vända sig till med generella frågor. Detta för att skapa bättra kontakt mellan lokalavdelningarna
och styrelsen och för att underlätta arbetet för centrala styrelsen när flera personer delar på
ansvaret.
Lista på domare
Södra efterfrågade en lista över domare som har använts och som är potentiella inför
framtiden.
Nästa möte med gruppen är 5 september.
12. Övriga ärenden
Inspireras av Åre Dog Challenge
Idag gick en tävling av i Åre som heter ”Åre Dog Challenge”. Kan vi inspireras av den och göra
något liknande i framtiden? Gå gärna in och läs på och titta på bilder och kanske kan vi åka dit
nästa år och inspireras.
Västar:
När vi var i Väne-Ryr fick vi förfrågan om det gick att köpa västar. Är det något vi vill göra något
med? Vi bordlägger ärendet till nästa möte.
13. Nästa styrelsemöte
27 juli, 15:30 i Värmskog
14: Mötets avslutande
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