
 
 
 

 
Mötesgrupp 
SRRS/Västra 

Mötesort 
Skype 

Mötesdatum 
20180424 

Starttid 
20:30 

År/Mötesnr 
2018/3 

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

 
 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 1/2 

PROTOKOLL 

1. Mötets öppnande  
 

1.1. Val av protokollförare  
         Caroline Svensson 
1.2. Val av protokolljusterare  

             Hillevi Backman  
1.3. Godkännande av dagordning  

 
2. Föregående mötesprotokoll  
 
3. Rapport AU/TK  
Inget att rapportera 
 
4. Bordlagda ärenden  
Titti Jansson letar CUA-kurs och återkopplar till Helena Österberg som är intresserad av att gå. 
 
5. Inkomna ärenden  
Inga inkomna ärenden. 
 
6. Ekonomiärenden  

6.1 ”Prova på viltspår” har gått bra och plus, men inget resultat finns ännu att 
rapportera pga att aktiviteten precis har skett.  

 
7. Medlemsärenden  

7.1. Helena stämmer av med Malin om nya medlemmar och de ser till att ett nytt 
välkomstbrev skrivs.  

 
8. Aktiviteter  

8.1. Rapport från helgens aktivitet 
En härlig dag och deltagarna fick möjlighet att gå två spår var. Deltagarna verkade 
nöjda och alla var på samma nivå och vi kunde arbeta i mindre grupper. Detta är en 
aktivitet som vi kan göra igen och utveckla.  
  

8.2 Viltspårstävling Väne-Ryr. Vandringspris till Väne-Ryr? 
 Titti, Malin och eventuellt Sara-Lena åker ner. Titti har haft kontakt med berörda 
personer och vi har koll på rosetter och PM. Vi bjuder på korv och bröd. Helena W och 
Titti får friheten att titta på vandringspris och ta ett beslut om att köpa en för en 
maxkostnad av 500 kr. 
 
8.3 Promenad Karlstad söndag 20 maj 17:00 på I2 
 Vi gör det till en aktivitetspromenad och vid fint väder fikar vi halvvägs. Helena lägger 
upp det på webbsidan.  



 
 
 

 
Mötesgrupp 
SRRS/Västra 

Mötesort 
Skype 

Mötesdatum 
20180424 

Starttid 
20:30 

År/Mötesnr 
2018/3 

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

 
 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 2/2 

PROTOKOLL 

8.4 Ringträning, Tina Gavling. Ansvarig Malin. Tina hade glömt bort detta men skulle 
titta och återkomma om ett datum i juli som passar.   
 
8.5 Ringträning, Jeanette Spångberg (Titti ansvarar). Jeanette gör gärna samma upplägg 
igen men har inte återkommit med datum till Titti som hör med henne om 2 eller 3 juni 
kan fungera.  
 
8.6 Lydnadsträning, Pia Albinsson i höst (Titti ansvarar) 
 
8.7 Nosework i höst, prova på aktivitet som vi kan göra gemensamt. 
 
 

9. RR-Nytt 
9.1 Presentationer till RR-nytt 
Alla ska göra en presentation om sig själv med bild där man berättar lite om sig själv, 
hund/hundar och sin roll i styrelsen. Text och bild ska skickas till Helena senast den 15 
maj (manusstopp 27 maj) 
 
Helena Österberg tar kontakt med aktivitetsgruppen i Göteborg gällande presentationer 
av dem.   
 

9.2 Kul ihop, Helena W har glömt att höra sig för om det är vår tur men kollar upp det. 
 
9.3 Väne-Ryr och prova på viltspår. Eventuellt hinner vi ha med att Tinas ringträning ska vara 
 
10: Övrigt: 

10.1 Samarbete andra lokalavdelningar 
Ordförande i varje lokalavdelning, samt centrala styrelsen kommer att ha ett möte inom 
kort för att utbyta idéer och erfarenheter.  
 
Styrelsens förslag om vad som kan lyftas på mötet är följande:  
Att fördela ansvaret inom centrala med kontaktpersoner. Man ska ha fler namn att ringa 
till än Jessica när man har frågor.  
Profilkläder, det borde vara gemensamt 
Hur kan man uppmuntra ideellt arbete?  

 
 
11. Nästa styrelsemöte 
2 juni, 11:00, om det blir ringträning med Jeanette ändrar vi tiden. Vi återkommer med platsen. 
 
12. Mötets avslutande 


