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Närvarande:     Fördelas: 
Erika Isaksson     Närvarande+ 
Jeanette Wiklund      Jessica Persson SRRS 
Ida Midtgård     Johan Högel 
Anna-Britta Antonsson    
Madelene Sundvall 
Tori Malm 
 
1. Mötets öppnande 
 Tori hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
1:1  Val av protokollförare 
 Jeanette valdes till protokollförare. 
 
1:2  Val av protokolljusterare 
 Anna-Britta valdes att jämte ordförande justera protokollet från 

dagens möte. 
 
1:3 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes 
 
2. Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
3. Rapport TK 
 Utställning 

Frågan har kommit från TK om vi vill arrangera utställning 2017 
och det vill vi. Tori kollar med Camilla Holm om hon fått vårt svar 
annars skickar hon i på nytt. 
 

4. RR-Nytt 
 Deadline för publicering är 10/11 och vi har som ambition att få 

med följande reportage: 
- de som på utställningen vann kurserna som var skänkta som 
priser. 
 
-presentation av styrelsen OBS! Skicka in en bild på er själva 
med er(a) hund(ar) till Tori så gör hon ett kollage. 
 
-viltspårskursen i Luleå, under förutsättning att vi får fler anmälda. 
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5. Ekonomirapport 
 Ida informerade om ekonomin gällande: 

 
Lyckoruset som gick plus med 252 kr 
 
Utställningen som gick plus med ca 3 000 kr under förutsättning 
att rosettfakturan (som vi inte fått ännu) ligger på ca 3 000 kr. 

 
6. Rapport AU-beslut 
 Beslut taget att arrangera en viltspårskurs i Luleå 
 
7.  Hemsidan/Facebook 
 Vi har ännu inte publicerat foton och resultat från utställningen på 

hemsidan, Tori och Anna-Britta skickar dessa till Ida så lägger hon 
ut. 

 
8. Kommande aktiviteter 

 
Viltspårskurs 25/10 i Luleå  
Det är tyvärr få anmälda idagsläget men Ida kollar med 
kursledaren om det finns andra som är intresserade så kursen kan 
genomföras ändå. 
 

9. Övriga frågor 
 
Ny lokalområdesindelning 
Vi var eniga i styrelsen att vi inte accepterar centralstyrelsens 
förslag till ny uppdelning av lokalområdena inom SRRS. Tori fick i 
uppdrag att skriva ett svar med motivering samt vilket vårt 
motsförslag är. 
 
Årsmötet 
 
Inför årsmötet 2015 har vi tre vakanser, 2 ordinarie ledamöter 
samt 1 suppleant. Vi kommer att uppmana våra medlemmar att 
engagera sig i samband med reportaget vi gör om styrelsen i 
nästa nummer av RR-nytt. 
 
Samarrangemang 
 
Formerna för framtida samarrangemang diskuterades. 
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10. Nästa möte 

2014-11-26, kl. 19.00 via Skype 
 

11. Mötet avslutas 
 Då inga övriga frågor togs upp tackade Tori för allas deltagande 

och avslutade mötet. 
 
 
 
 Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 Jeanette Wiklund   Tori Malm 
 
 
 
   Anna-Britta Antonsson 


