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SRRS Norras ordinarie styrelsemöte 

17 juli kl. 20.00 via Skype 
 

 
 
 

§ 47. Styrelsemötets öppnande 

Ordförande Johan Högel förklarade mötet öppnat. 

§ 48. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

§ 49. Val av sekreterare för mötet 

Anna-Britta Antonsson valdes till sekreterare för mötet. 

§ 50. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Erika 

§ 51. Rapport Tävlingsverksamhet 

- Sekreteraren har fått ta del av muntlig information om Norras Utställning, och 

allt har löpt på bra, Reidar har meddelat att allt gick enligt plan.  

Ang. utställning 2014; Senast i oktober behöver vi meddela TK/Centralstyrelsen 

om vi inte avser anordna utställning 2014. Om vi har tillräckligt med folk som 

kan jobba på utställningen, samt en CUA som vill ta på sig huvudansvaret så är 

ambitionen att utställningen ska gå av stapeln som vanligt. Förslag att vi under 

LyckoRRuset har en enkät att dela ut till alla närvarande med frågor om man 

kan hjälpa till med olika aktiviteter i vår klubb. Beslutar enligt förslaget, 

sekreteraren utformar enkäten. Medlem Johanna Segerlund, lokalavdelning 

Stockholm har anmält intresse att delta och hjälpa till, förslag på domare har 

också inkommit.  Beslut att uppdra till Johanna att fortsätta jobba för 

utställning nästa år. Sekreteraren kollar med nuvarande CUA (Reidar Otterbjörk) 

om hur vi hittar en CUA inför nästa år, om inte han kan ta på sig det.  

- Oppigårdsmästerskapet kommer ske i samarbete med SRRS Norra den 27/7, se 

beslut om detta under punkt 53. 
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§ 52 Rapport Ridgeback-Nytt 

Presentationer, foton på styrelsemedlemmar är inskickat till Ridgebacknytt, som 

utges inom kort.  

 

§ 53. Sedan föregående möte tagna AU-beslut 

Beslutat om att vi stöttar Oppigårdsmästerskapet genom att samarrangera det 

som tidigare år; kostnaden blir endast för medaljer, allt annat ordnar Eva 

Bryntse. Annonsering via hemsidan och Facebook. 

 

§ 54. Inkomna skrivelser 

Inget protokoll med svar angående våran skrivelse har inkommit, pga att 

centralstyrelsen inte hunnit med detta ännu. Muntligt har dock informationen 

kommit via Ordförande centralt om att styrelsen beslutat avslå vår 

begäran/skrivelse. Protokoll skickas ut till styrelsen så snart det kommer in.  

 

§ 55. Rapport kassören 

Ekonomisk rapport lämnades av kassören. I kassan för närvarande: 26.800 kr. 

 

§ 56. Rapport sekreteraren 

Mail från TK med frågan om Norra vill anordna Lydnadstävling och/eller 

Rallylydnadstävling under 2014. Styrelsen beslutade att tacka nej till att 

anordna någon tävling under 2014. 

 

§ 57. Rapport hemsidan/Facebook 

-Tori har engagerat Eva Jonsson i att hjälpa till med uppdatering av hemsidan 

vilket vi är tacksam för.  

-Om någon medlem vill ha en annons för lokala aktiviteter att lägga ut så kan 

Tori hjälpa till.  

-Ingen träff blev av i Umeå, vi planerar just nu för Sollefteå-träffen.  
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-Sekreteraren kollar med Lena Englund om hon har några fina bilder att skicka 

in till hemsidan.  

 

§ 58. Rapport kontaktpersoner 

Informationen uppdaterad om vilka som är kontaktpersoner på hemsida och 

Facebook. Fler kontaktpersoner behövs, vi lägger in det i enkäten på 

LyckoRRuset. 

 

§ 59. Övriga frågor 

- Planeringen inför LyckoRRuset gås igenom. Ännu inga som anmält sig: kom 

ihåg att fortsätta sprida informationen. Telefonmöte den 12/8 kl. 20.00 för att 

stämma av att vi har läget under kontroll.  

- Veterinärföreläsning planeras i höst i Ö-vik.  

- Förslag att ha med Johanna Segerlund som adjungerad vid styrelsemöten om 

det är tänkt att hon ska vara delaktig i utställningen, sekreteraren kollar upp. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

§ 60. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir när vi har LyckoRRuset den 24/8. 

§ 61. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade styrelsemötet och tackade samtliga styrelsemedlemmar för 

deltagandet. 

 
      
 
 

Mötesordförande      Protokolljusterare 
 
 
…………………………………….    ………………………………….. 
Johan Högel      Erika Isaksson 
 
 
 
Protokollförare 
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…………………………………… 
Anna-Britta Antonsson 


