
 

 

 

Styrelsemöte SRRS mellan 100805 

 

Närvarande: Ulrika Törnqvist, Sophia Greek, Karin Selin, Anna Liljenbring, Camilla 

Bergström. 

Meddelat förhinder: Karin Karlsson  

Plats: Ulrika Törnqvist, Lindesberg 

 

§1 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet 

 

§2 Sekreterare och justeringsmän 

Styrelsen utser Sophia till sekreterare och Camilla och Ulrika som justerare 

 

§3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

 

§4 Föregående protokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll 

 

§5 Rapport från sekreterare 

Ingen rapport från sekreteraren 

 



§6 Manusstopp RR-Nytt 

Manusstopp för RR nytt är 2/6. Karin K meddelar Reidar om nya poster i styrelsen 

 

§7 Ekonomirapport 

Karin S ger en ekonomirapport. Karin redovisar kostnader via kassabok som Sonja sedan 

bokför. Angående det redovisade underskottet är det något som har släpat med sedan flera år 

och inget som nuvarande styrelsen kan ta ansvar för. Denna fråga bör behandlas och klaras ut 

av Sonja och SRRS centralt. Mall för reseersättning ska fyllas i och mejlas till Karin S vid 

resor. Sophia ska mejla den till Ulrika och Camilla. 

 

§8 Rapport från AU 

Ingen rapport från AU 

 

§9 Rapport från TK 

Lydnadsprovet flyttas fram från 2010 till 2011. Karin K gör en notis om detta på hemsidan. 

Funderingar finns på att anordna lydnadsprov i samband med Askersundsutställningen 2011. 

 

§10 Aktiviteter 2010 

Förslag att göra en kalender eller ett kalendarium med årets aktiviteter. Även planerade 

aktiviteter för 2011 kan finnas med.  Styrelsen beslutade om följande aktiviteter 2010; 

4/7 Styrelsemöte hemma hos Anna L 10.00 – 12.00  

4/7 RR promenad kl 12.00 som utgår från Anna. Korvgrillning i samband med detta som 

klubben står för. Annons på hemsidan med anmälan senast 30/6. Ulrika sköter inhandling. 

27/7 Askersundskommitèn träffas hemma hos Sophia kl 11.00 

4/9 Styrelsemöte hemma hos Camilla 10.00 – 12.00 

4/9 RR-promenad kl 12.00 som utgår från Camilla. 

26/9 Prova på spår kl 13.00. Plats bestäms senare. Ulrika och Anna ansvarar. 

28/11 Styrelsemöte kl 10.00 – 12.00 Plats bestäms senare 

28/11 RR-promenad. Plats bestäms senare Glögg och lussebullar i samband med promenaden 

 Som klubben bjuder på. 



 

Förslag på aktiviteter 2011; 

 

 Lydnadsprov i samband med Askersund. Ulrika kollar med SRRS stockholm och ev 

SRRS skåne för tips och råd. Rapport näste styrelsemöte. 

 MH – Camilla kollar med brukshundklubben och prel bokar ett datum. Rapport nästa 

styrelsemöte. 

 Anlagsprov 

 Vildsvinsspår – Camilla kollar med en granne som ev kan bistå med hjälp. Rapport 

nästa styrelsemöte. 

 

Angående förfrågningar om att få använda hemsidan till att göra reklam för egna aktiviteter 

utanför SRRS mellan så är inte detta tillåtet. 

 

§11 Hemsidan 

Hemsidan har ett konstigt format när man klickar sig till den från SRRS mellans gamla sida. 

Länkningen fungerar inte. Man måste gå från gamla sidan till den nya. Önskvärt är att bli 

länkad direkt till den nya hemsidan från SRRS centralt. Karin K kollar detta med centrala 

SRRS. Rapport via mejl till övriga styrelsen. 

På hemsidan kan vi prova att ha en flik där medlemmar kan uppge sina namn och 

mejladresser samt ort. På det sättet kan vi komma i kontakt med våra medlemmar när något 

nytt händer på hemsidan. Även medlemmar kan knyta kontakter med varandra. Sophia 

skickar frågan vidare till Karin K. Även en flik där medlemmar kan lämna förslag på 

aktiviteter är önskvärt. 

Det är bra om ”nya” aktiviteter hamnar högst upp på hemsidan så de syns bra när man går in. 

Risk att medlemmar missar nyheter om de måste scrolla ner.  

I annonsen för Askersund hamnar klasserna ”huller om buller”. Kan bero på att formatet är 

konstigt? Sophia ber Karin kolla. 

 

§12 Askersund 

Checklista för Askersund mejlas ut till övriga av Ulrika. Styrelsen utser Karin S till 

domarvärd. Sophia hör efter om kända kontakter kan hjälpa till med att trycka kataloger. Det 

handlar om 50 -70 st uppskattningsvis. Katalogerna ska märkas med nr för att ingå i ett lotteri. 

Sophia kontaktar också Jessica för tips och råd. Rapport via mejl till övriga. 

 



Ulrika kollar priser till BIS, BIR, BIM och BIS-valp. Förslagsvis Bean bags eller liknande. 

Kan vi få sponsorer? Ulrika ansvara för att beställa rosetter. 

Plats och bestyrelse är klart. 

 

Ulrika kollar med Örebro läns kennelklubb ang ringsekreterare. Rapporterar nästa 

styrelsemöte. 

Angående vandringspriser så ansvara Ulrika för att de kommer in. Sophia ordnar med mall för 

att de sedan ska kvitteras ut. 

Ulrika har ett förslag på domare inför Askersund 2011 som hon kollar upp. Rapport nästa 

styrelsemöte. 

 

§13 Ändringar i styrelsen 

Camilla avgår från sin post som sekreterare av personliga skäl. Styrelsen väljer Sophia som ny 

sekreterare. Sophia avgår därmed från sin post som vice prdförande. Styrelsen väljer  in 

Camilla som ledamot i styrelsen. 

Den nya styrelsen måste in igen i nästa RR-nytt. Karin ombeds meddela Reidar samt  att 

uppdatera hemsidan. Sophia meddelar SRRS centralt. Camilla mejlar bild och presentation till 

Karin K. 

§ 14 Övriga frågor 

Vi behöver en medlemslista för att kunna nå våra medlemmar. Sophia kollar med Jessica. 

Förslag att starta upp en grupp på facebook. Anna undersöker frågan.  

Sophia föreslår för styrelsen att ta del av SKK:s föreningspaket. Mycket bra information finns 

att hämta för en ny och oerfaren styrelse. 

 

§15 Nästa styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte är 4/7 kl 10.00 hemma hos Anna. 

 

§15 Mötet avslutas 

Ordförande tackar för ett långt och givande möte och avslutar mötet. 

 

 



 

Sekreterare 

 

----------------------------- 

Sophia Greek 

 

 

Justerare    Justerare 

 

-----------------------------   ---------------------------------- 

Ulrika Törnqvist   Camilla Bergström 

 

 

 

 


