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PROTOKOLL från ordinarie styrelsemöte via Skype 2010-10-18 
 
Närvarande: Jeanette Lewinter, Hélène Lewinter, Erika Hallin, Anna-Britta Antonsson och Malin 
Nilsson 
Anmält förhinder: Lena Englund 
 

§ 254 Styrelsemötets öppnande 
Styrelsens ordförande Hélène Lewinter öppnar mötet och hälsar alla välkomna till detta 
styrelsemöte 

 
§ 255 Godkännande av dagordningen  

Styrelsen godkände 
 

§ 256 Val av justerare för styrelsemötet tillsammans med ordförande 
  Till justerare väljs Malin Nilsson 
 

§ 257 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes och skickas till SRRS Centralt samt läggs ut på 
hemsidan 
 

§ 258 Rapport Tävlingsverksamheten 
 

a. Utbildning utställningsadministratör 

2st inbjudan har inkommit för utbildning av utställningsadministratörer. Malin funderar och 

återkomma med besked 

b. Viltspår SRRS Norras utställningshelg 2011 

SRRS Norra har utställning på lördagen och SKK har utställning i Alfta på söndagen för 

Rhodesian Ridgeback. Styrelsen tror att en hel helg, fredag-söndag, blir för långt och 

beslutar för att vi tar paus med viltspåret år 2011. 

c. Hur arbetar vi vidare med viltspår  
Denna fråga hålls levande. Hélène har varit i kontakt med de klubbar som anordnar viltspår 
i SRRS Norras område och de informerade om att deras kalender läggs år för år och inte 
som utställningarna 4 år framåt. Vi är varmt välkomna att kontakta samtliga klubbar i 
januari/februari om vi vill delta på en tävling mm. 

 
§ 259 Rapport Ridgeback-Nytt 

- Manus stopp den 16/11-10 
- Senaste numret var jättebra. Många intressanta artiklar och nyheter 
 

§ 260 Sedan föregående möte tagna AU-beslut 
Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte  
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§ 261 Inkomna skrivelser 
  Inget att rapportera 

 
§ 262 Rapport kassör 

 Redovisning från vår tävlingshelg i Bollnäs 12-13 juni 
 

§ 263 Rapport sekreteraren. Post in/ut 
- Vi får en mängd mail från central styrelsen. Dessa arkiveras hos sekreteraren. 
- Statistik kring medlemmar ( Norra har i september 127 stycken och hela SRRS har i 

sept 2010 1488 stycken, en lite ökning från juli 2010) vi är fortfarande avdelningen 
som har minst antal medlemmar över den största geografiska regionen 

- Info från Svenska kennelklubben har inkommit. Alla hundar som tävlar och som 
inte är registrerade i SKKs stambok måste ha tävlingslicens som ansöks via SKK. 

 
§ 264 Rapport Mentalansvarig  
 Inget att rapportera 
 
§ 265 Rapport Hemsidan  

- Hélène uppdaterar eftersom. Vi har många som går in och läser. 
- Erika skickar info om en inofficiell utställning i Hudiksvall 
 

§ 266 Rapport kontaktperson 
 Inget att rapportera 
 
§ 267 Övriga frågor 

- Hélène börjar med julhälsningen som ska in i Ridgeback-Nytt och hemsidan 
- Årsmöte – vilket datum passar bäst den 6 eller 13/2 kl.13.00? 
- Hélène skickar mail till valberedningen, Eva Jonsson-sammankallande och Reidar 

Otterbjörk-ledamot, ang. val av styrelsemedlemmar. Vi tar tillbaka punkten 
Valberedningen i protokollet. 

- Vi lägger ut en info på vår hemsida att det är dags att välja nya medlemmar till 
styrelsen och kontaktpersoner till valberedningen – i fall någon är intresserad av att 
arbeta i styrelsen eller vet om någon som vill. 

 
§ 268 Nästa möte  

Nästa styrelsemöte blir måndagen den 6 december kl.21.00 via Skype 
 
 § 269 Mötets avslutande 
  Hélène tackade alla och avslutade styrelsemötet 
 

 
Ordförande    Sekreterare    Justeringsman 
 
…………………………………. ………………………………… …………………………… 
Hélène Lewinter   Jeanette Lewinter               Malin Nilsson 


