
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige   
Lokalavdelning SRRS Norra 

 

 

1(1) 

 

 

 

 

 
SRRS Norras ordinarie styrelsemöte 
27 augusti kl. 19.00 via Skype 

 
 
 
 
§ 62. Styrelsemötets öppnande 

Vice ordförande Tori Malm förklarade styrelsemötet öppnat. 

§ 63. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

§ 64. Val av sekreterare för mötet 

Anna-Britta Antonsson valdes till sekreterare för mötet. 

§ 65. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Madelene Sundvall 

§ 66. Rapport Tävlingsverksamhet 

LyckoRRuset utvärderades av styrelsen. Vi kan konstatera att träffen blev 

mycket lyckad, deltagarna hade trevligt och vi hade ett gediget prisbord. 

Erfarenheter att ta med sig framöver var att ha något kortare tävlingsmoment så 

att det inte blir långdraget, att vi bör sätta sluttid på dagen så att deltagare 

redan innan vet ungefär hur lång dagen blir. För att vara första gången vi 

anordnar denna typ av träff så var det lyckat. Styrelsen riktar även ett stort tack 

till Kerstin Näslund som så rådigt ordnade ny plats till oss när uthyraren 

dubbelbokat tänkt första plats.  

Bilder och text från dagen skickas in till redaktörren för RR Nytt, Tori ansvarar 

för att det blir gjort.  

Utställning 2014 

I dagsläget finns 6 personer som sagt att de kan hjälpa till i förberedelserna och 

genomförandet och det bedöms tillräckligt för att vi ska kunna genomföra 

utställningen med god kvalité. Det kommer att bildas en arbetsgrupp med 

personer som kan planera inför utställningen och som rapporterar till styrelsen. 
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Gruppen utser en sammankallande som tillsammans med CUA planerar och 

genomför möten via Skype och ambitionen är att planeringen tar fart innan 

årsskiftet. Det som undersöks för närvarande är: 

- Byte av utställningsplats till Sundsvall alt. Örnsköldsvik, där kontrakt om 

utställningsområde skrivs omedelbart. 

- Kontraktering av domare bör ske snarast, vi har i dagsläget förslag på 3 olika 

domare. 

Styrelsen beslutar enhälligt att vi fortlöper med utställningsplanerna 2014, 

sekreteraren informerar TK. 

 

§ 67 Rapport Ridgeback-Nytt 

- Uppdatering av kontaktpersonerna till RR-nytt skickas in av sekreteraren till 

redaktören för RR-nytt. Manusstopp nästa nummer 1/9. 

Kontaktpersoner för närvarande är: 

Linda Calamnius Hudiksvall 

Helene Lewinter Gävle 

Tori Malm Sollefteå 

Malin Nilsson Luleå 

Eva Bryntse Bollnäs  

Ulrika Wiklander Sundsvall 

 Styrelsen söker även efter kontaktpersoner i Skellefteå samt Umeå. 

- Artikel från Rosviksträffen 

8 hundar deltog vid Rosviksträffen, en lyckad dag med gott fika och trevligt 

umgänge! Erika och Ida skickar in material till Ridgebacknytt. 

 

 

§ 68. Sedan föregående möte tagna AU-beslut 

Inga beslut tagna sedan föregående styrelsemöte 

 

§ 69. Inkomna skrivelser 
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- TK efterlyser redovisningar från Bollnäsutställningen, sekreteraren har 

skickat detta vidare till CUA Reidar Otterbjörk för åtgärd.  

- TK har skickat ut förfrågan om Utvärdering av nuvarande sponsoravtal. 

Norra har haft en tävling 2013 där detta varit aktuellt; Utställningen i 

Bollnäs. Frågan skickas vidare till CUA. Erfarenhet från förra årets 

utställning tas tillvara från de som var med då och biläggs utvärderingen.   

 

 

§ 70. Rapport kassören 

Inga förändringar sedan föregående styrelsemöte, kassören inväntar redovisning 

från LyckoRRuset.  

 

§ 71. Rapport sekreteraren 

Ingen ny information från sekreteraren. 

 

§ 72. Rapport hemsidan/Facebook 

Bilder från LyckoRRuset läggs ut på hemsidan och Facebook, likaså de bilder vi 

fått av Lena Englund.  

Rensning av gammalt material på hemsidan pågår och ny information och nya 

bilder fylls på hela tiden. 

 

§ 73. Rapport kontaktpersoner 

Ingen ny information har inkommit från kontaktpersonerna. 

 

§ 74. Övriga frågor 

- Madelene fortsätter med planering av Rallylydnadskurs, mer info nästa 

styrelsemöte. 

- Fototävlingen; beslutar att Tori fixar annons för fototävlingen till 

Ridgebacknytt samt skickar in. Tema: Smultronställe. Sponsorer till tävlingen 

söks, Tori skickar ut mail till ev. sponsorer. 
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- Förslag att Ida Midtgård från och med nu deltar som adjungerad i våra 

styrelsemöten, styrelsen beslutar enhälligt enligt förslaget. 

§ 75. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir 4/11 kl. 19.00 via Skype. 

§ 76. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade styrelsemötet och tackade samtliga styrelsemedlemmar för 

deltagandet. 

 
      
 
 

Mötesordförande      Protokolljusterare 
 
 
…………………………………….    ………………………………….. 
Tori Malm       Madelene Sundvall 
 
 
 
Protokollförare 
 
 
…………………………………… 
Anna-Britta Antonsson 


