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PROTOKOLL 

§63. Mötets öppnande 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

63.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

63.2. Val av protokolljusterare 

Therese Doverot utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

63.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§64. Tävlingsärenden 

64.1. SRRS/Södras finalist till viltspårmästerskapet 

Styrelsen noterade skrivelse från SRRS/Södra gällande vem som är deras finalist till SRRS 

viltspårmästerskap 2022. Frågan har hänskjutits till SRRS/C för att undvika jävsituation då en av 

kandidaterna ingår i SRRS/Södras styrelse. 

Ägare till vinnande hund tillhör SRRS/Västra men har, i enlighet med regelverket, tillåtits att delta i 

kvaltävlingen i mån av plats. Det råder dock delade meningar om ägaren har fått information om att 

endast hund vars ägare tillhör arrangerande lokalavdelning tillåts tävla om en kvalplats i finalen. 

Styrelsen beslutade att regelverket för viltspårmästerskapet ska följas och att bäst placerade hund vars 

ägare tillhör SRRS/Södra ska tävla i finalen. Näst bäst placerade hund vars ägare tillhör SRRS/Södra 

är reserv. 

Styrelsen noterade att samtliga lokalavdelningar dessvärre brustit i att informera om regelverket via 

publicerade kvaltävlingar på SRRS hemsida. För att regelverket alltid ska vara tillgängligt via 

hemsidan beslutade styrelsen att på hemsidan publicera en förteckning över vinnarna respektive år 

tillsammans med gällande regelverk. 

Punkten förklarades omedelbart justerad. 

§65. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen noterade att nästa styrelsemöte är planerat 2022-08-15 klockan 19:30 via Zoom. 

§66. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


