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Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, André Lennberth, Karin Nilsson, Reidar Otterbjörk, Maria 
Hjelm, Solveig Bryn, Päranders Wärja 
Anmält förhinder: 

 
§34 Mötets öppnande. 

Magnus hälsade alla välkomna 
Protokollförare och Protokolljusterare. 

Andre Lennberth utsågs att föra mötesprotokoll. 
Karin Nilsson utsågs att jämte Magnus Forsberg justera protokollet. 

Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

§35 Föregående mötesprotokoll 
Inget att rapportera 
 

§36 Rapport  sekreterare, Post in/ut. 
2005-07-08 Brev från Ewa Bryntse. 
Ewa Bryntse avsäger sig posten i TK. SRRS/C beslutar att André Lennberth 
besvarar brevet.  
 
SRRS/C har mottagit ett mail från lokalavdelningen Mellan med en förfrågan om 
hur man ansöker om portobidrag från SRRS/C. I samma mail inkom ett ojusterat 
protokoll med motiveringen att vald justerare inte går att få tag i. 
SRRS/C har mottagit mailet som en ansökan och har beslutat att avslå ansökan 
med motiveringen att Mellans ekonomi bör klara en sådan utgift. Beträffande det 
ojusterade protokollet har SRRS/C noterat det och  beslutat att André Lennberth 
ska meddela Mellan att protokollet måste justeras innan fattade beslut genomförs. 
 
SRRS/C har mottagit en ansökan om dispens från valphänvisningsreglerna från 
Anna Stenqvist. 
SRRS/C har beslutat medge dispens i detta fall. Detta beslut justeras omedelbart. 

 
§37 Rapport ekonomi. 

Inget att rapportera 
 

§38 Medlemsärenden. 
Inget att rapportera 

 

 Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 
 
2005-07-17 kl. 18.00 på Lövudden i Västerås 
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§39 Rapport  AU. 
Inget att rapportera 

 
§40 Rapport AUK. 

Inget att rapportera 
 

§41 Rapport MK. 
Inget att rapportera 
 

§42 Rapport JK. 
Inget att rapportera 
 

§43 Rapport Hemsidan. 
Webmastern har ställt frågan till SRRS/C om att han i framtiden skulle kunna få 
producera en egen webdatasida, liknande Rasdata, som SRRS köper idag. 
SRRS/C uppmuntrar Jonas att titta över hur en sådan skulle se ut och uppvisa 
provresultat innan beslut fattas. 
Tillsvidare kommer Rasdata att finnas på Hemsidan under ett år. 

 
§44 Rapport Ridgeback-Nytt. 

Inget att rapportera 
 

§45 Rapport pRRylboden. 
Inget att rapportera 

§46 Rapport lokalavdelningar. 
Inget att rapportera 

§47 Mötesprotokoll lokalavdelningar. 
Två protokoll inkomna från Skåne .  
Ett protokoll inkommet från Mellan. 
 

§48 Bordlagda frågor. 
Inget att rapportera 

§50 Specialen 2005 
Specialen genomfördes med gott resultat. SRRS/C har beslutat att utse Solveig 
Bryn till rosettansvarig. 
 

§51 Övriga frågor. 
Inget att rapportera 

§52 Nästa styrelsemöte. 
Inga förslag lagda  

 
§53 Mötes avslutande. 

Magnus avslutar mötet och tackar alla.  
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Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
 
André Lennberth 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin Nilsson   Magnus Forsberg 


