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PROTOKOLL från styrelsemötet via Skype 2012-10-22 
 
Närvarande: Hélène Lewinter, Anna-Britta Antonsson, Erika Hallin, Tori Malm, Lena Englund och 
Malin Nilsson.  
Reidar Otterbjörk närvarade även då vi pratade BISS-12 och styrelsens framtid 
Ej närvarande: Helena Önnervall 
 

§ 33  Styrelsemötets öppnande 
Styrelsens ordförande Hélène Lewinter öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 
§ 34 Godkännande av dagordning  

  Dagordningen godkändes. 
 

§ 35 Val av sekreterare för mötet 
Anna-Britta Antonsson väljs till sekreterare för mötet. 

 
§ 36 Val av justeringsman som tillsammans med ordförande skall justera 

styrelsemötesprotokollet  
 Tori Malm väljs till justeringsman. 
 
§ 37 Rapport Tävlingsverksamheten  
 Erika lämnade rapport om BISS 2012, hon väntar in sista fakturorna från ett par olika 

poster; kataloger och två sponsorer är de poster som idag saknas. Beslutar att den 
ekonomiska redovisningen ändå i dagsläget skickas in till centralstyrelsen som 
preliminär med förklaring till de poster som saknas. 

 
§ 38 Rapport Ridgeback-Nytt 
 Reidar meddelar att RR-nytt blir en vecka sen. 
 14 november är deadline och då måste information angående årsmötet och julhälsning  

in till redaktionen. 
 
 § 39 Sedan föregående möte tagna AU-beslut 
  Inga AU-beslut tagna. 
 
 § 40 Inkomna skrivelser 
  Inga inkomna skrivelser finns. 
 
 § 41 Rapport kassören 
  Ingen ny rapport från kassören, det är BISS:en som varit den största posten detta år. 
 
 § 42 Rapport sekreteraren. In/Ut 
  - Förfrågan om att anordna utställning 2015- styrelsen beslutade att inte ansöka om 
     utställning 2015. 
  - Lathund för valberedningens arbete har inkommit. Valberedningen har påbörjat sitt 
     arbete.  
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  - Erbjudande om att delta i kurs för blivande utställningsadministratörer 24-25  
     november; förfrågan om någon är intresserad av att gå. Frågan är idag inte relevant då 
     vi inte vet om vi får ihop en ny styrelse. Beslut- svara nej. 
  - Korrespondens med centralstyrelsen angående styrelsens framtid redovisades:  
    Klart är att styrelsen för SRRS Norra står inför en stor utmaning, då endast två av idag 
    sittande medlemmar kan tänka sig att ställa upp för nästa år. Diskussionen om hur vi 
    kan lösa problemet resulterade i följande beslut;  
 
  - Vi ställer via Reidar frågan till centralstyrelsen och SKK om hur vi kan avboka den 
     planerade utställningen 2013. Styrelsen bedömer att det inte kommer att finnas  
       resurser att genomföra den, då vi saknar både utställningsansvarig och medlemmar 
     som aktivt kan jobba för att genomföra den.  
  - Styrelsen har efter dialog med centralstyrelsen påbörjat en åtgärdsplan för SRRS 
     Norras framtid. Första steget blir att personligen kontakta samtliga 115 medlemmar i 
     regionen för att få till en styrelse för nästa år.  
  - OM en ny styrelse finns för nästa år så blir denna styrelsens mening att man bör  
        jobba brett och otvunget med att upprätta relationer och bygga vidare på olika  
      aktiviteter, inte bara med utställning. Detta tror vi kan locka fler att delta i  
     styrelsearbetet. 

 
 § 43 Rapport Hemsida/Facebook 
  Hélène uppdatera hemsidan, Erika o Hélène uppdaterar Facebook utifrån aktiviteter. 
 
 § 44 Rapport Kontaktpersoner 
  Inget att rapportera. 
 
 § 45 Övriga frågor 
  Inga övriga frågor. 

 
§ 46 Nästa möte.  

Nästa ordinarie styrelsemöte blir via Skype måndagen den 12 november kl.2000. 
 

§ 47 Mötets avslutande.  
Hélène tackade alla och avslutade styrelsemötet. 
 
 
 

 
Vid Protokollet   Ordförande    Justeringsman 
 
…………………………………. ………………………………… …………………………… 
Anna-Britta Antonsson  Hélène Lewinter   Tori Malm 


