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Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 1/2

PROTOKOLL SRRS/Norra 

 
Närvarande:     Fördelas: 
Tori Malm     Närvarande+ 
Jeanette Wiklund      Jessica Persson SRRS 
Ida Midtgård     Johan Högel 
Anna-Britta Antonsson   Madelene Sundvall  

Erika Isaksson 
 
 
1. Mötets öppnande 
 Tori hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
1:1  Val av protokollförare 
 Jeanette valdes till protokollförare. 
 
1:2  Val av protokolljusterare 
 Anna-Britta valdes att jämte ordförande justera protokollet från 

dagens möte. 
 
1:3 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes 
 
2. Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
3. Rapport TK 
 Utställning 

Planeringen inför utställningen pågår för fullt och vi har god koll 
på läget. 
 

4. RR-Nytt 
 Vi måste göra en annons för kommande aktivieter, typ Lyckoruset 

etc. innan 26/5 då det är manusstopp. 
 
5. Ekonomirapport 
 Inget att rapportera 
 
6. Rapport AU-beslut 
 AU har beslutat att köpa in ett bokföringsprogram 
 
7.  Hemsidan/Facebook 
 Ida Midtgård utsågs som webbredaktör till vår nya hemsida och 

ansvarar för att uppdatera informationen där. 
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8. Kommande aktiviteter 
 
Spårhelg 
Tori har pratat med domaren och han kan ställa upp men vi har 
svårt att hitta ett datum som passar. Vi kollar om vi kan lösa det 
och återkommer i frågan. 
 
Lyckoruset 
Ida kollar om vi kan få hyra in hos Brukshundsklubben i Umeå. 
 
Kapplöpning 
Tori har varit i kontakt med Midlanda men de skulle återkomma 
när de haft sitt första styrelsemöte och kommit i ordning med nytt 
domartorn. 
 
Ida har varit i kontakt med Älvsbyn och återkommer när hon vet 
mer. 
 
RR-träff Rosvik 
Ida återkommer om tid och plats så vi kan göra annons. 

 
9. Övriga frågor 

 
 Kontaktpersonerna 

Syfte: Anna-Britta och Jeanette författar syftet och mailar till 
Jessica och Ida så att det kan läggas ut på hemsidan. 

 
 Arkiveringsrutiner samt originalprotokoll 

Jeanette försöker samla ihop originalprotokollen från tidigare 
sekreterare (Anna-Britta och Helene) 
 

10. Nästa möte 
2014-05-19 kl. 18.00 via Skype. 

 
11. Mötet avslutas 
 Då inga övriga frågor togs upp tackade Tori för allas deltagande 

och avslutade mötet. 
 
 
 Vid protokollet  Justeras 
 
 
 Jeanette Wiklund   Tori Malm 
 
 
   Anna-Britta Antonsson 


