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PROTOKOLL från ordinarie styrelsemöte via Skype 2011-04-18 
 
Närvarande: Hélène Lewinter, Malin Nilsson, Erika Hallin, Linda Ljungkvist, Anna-Britta Antonsson 
och Reidar Otterbjörk t o m § 55 
Förhinder: Lena Englund 
 
 

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

 
§ 50 Godkännande av dagordningen  

Styrelsen godkände efter förändringen av ny punkt till dagordningen: Val av mötets 
protokollförare 

 
§ 51 Val av protokollförare för styrelsemötet 
 Anna-Britta Antonsson väljs till protokollförare för dagens styrelsemöte 
 
§ 52 Val av protokolljusterare för styrelsemötet tillsammans med ordförande 

  Till protokolljusterare väljs Erika Hallin 
 

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

§ 54 Rapport Tävlingsverksamhet 
 
 a) Inför Bollnäs/Vevlingestrand 9 juli 2011 

  * Budget är lagd med beräknat antal anmälda hundar: 58 st 
  * Vevlinge camping klart för utställningen 
  * Ringsekreterare och domare klart 
  * Bestyrelse: Hälsinglands KK är tillfrågade om de kan tänka sig att ställa upp med en 
  ordförande till bestyrelsen. Avvaktar svar i början av maj. Anna-Britta, Linda, Erika 
  och Reidar kommer att finnas på plats, Malin och Lena via telefon.  
  * Domarvärd: Erika alt Reidar 
  * Boende för TK/styrelsen (Reidar, Anna-Britta, Erika och Linda 2 nätter): Reidar tittar 
  på detta 

 
 b) Inför BISS 2012 

  * Styrelsen presenterades två förslag och valde att mr Arniella Filiberto, Puerto Rico 
  ska tillfrågas som domare  
  * Beslutades att vi ansöker om att få arrangera lydnadstävling på BISS 2012 

 
§ 55 Rapport Ridgeback-Nytt 

  Redaktionen får beröm för innehållet i Ridgeback- Nytt: proffsigt och läsvärt! 
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§ 56 Sedan föregående möte tagna AU-beslut 
Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte 
 

§ 57 Inkomna skrivelser 
 Inga inkomna skrivelser 
 
§ 58 Rapport kassör 

 Inget att rapportera 
 

§ 59 Rapport sekreteraren. Post in/ut 
 In  - statistik och rapporter från centralstyrelsen redovisades 
 

Ut – Protokoll skickat till centralstyrelsen 
 
§ 60 Rapport Hemsidan/Facebook  
 Nya bilder utlagda på hemsidan. Hélène uppmanar oss att hålla utkik efter   

  Studiefrämjandets hundkurser i regionen, som kan tipsas om och läggas ut på hemsidan. 
 Vi lägger även ut samtliga aktiviteter på Facebook då vi tror att fler är inne där och 

  tittar runt 
 

§ 61 Rapport kontaktperson 
 Sollefteå; RR-träff i påskhelgen 
 Luleå; Planeras för en rallylydnads kurs 
 Styrelsen har ej hört något från kontaktpersoner utanför styrelsen 
 
§ 62 Övriga frågor 

Vi har inte hittat några personer till valberedning, samtliga i styrelsen hjälps åt att hitta 
lämpliga kandidater. 
Hélène skickar ut Checklista över utställningen i Bollnäs 9 juli 2011 
 

§ 63 Nästa möte  
Nästa möte måndagen den 13 juni klockan 20.30 via Skype. Även checkmöten inför 
utställningen kommer ske, Reidar hör av sig närmar om datum 

 
 § 64 Mötets avslutande 
  Hélène tackade alla och avslutade styrelsemötet 
 
 
Ordförande    Protokollförare för mötet  Justeringsman för mötet 
 
…………………………………. ………………………………… …………………………… 
Hélène Lewinter   Anna-Britta Antonsson  Erika Hallin 


