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Mötesgrupp 

SRRS/Norra 
Mötesort 

Skype 
 Mötesdatum 

2019-04-07 
År/Mötesnr 

2019/04 

Närvarande 

Eva Bryntse , Marie Edin, Linda Calamnius och Anneli Arnell  

 

Anmält förhinder 

Cecilia Enström och Inger Lodin 

 

 

Justeras mötesordförande 

 

 Eva Bryntse                                                                    

Justeras protokolljusterare 

 

   Marie Edin 
 

Protokollförare 

 
   Anneli Arnell 
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 STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL 

§23. Mötets öppnande     

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

            23.1    Anneli valdes till sekreterare 

           23.2     Marie valdes att tillsammans med Eva justera protokollet 

           23.3     Dagordningen godkändes 

§24. Föregående mötesprotokoll  

                     Föregående protokoll godkändes och är justerat. 

§25.                AU 

Inte varit något AU 

§26. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden finns 

§27. Rapport sekreterare / Inkomna ärenden 

Inget att rapportera. Styrelsen har gemensam mailbox  norra@srrs.org dit vi alla förväntas gå in 

regelbundet för att hålla oss uppdaterade. För att få koden -se mail som Linda vidarebefordrat 

§28. Rapport ordförande 

                 Inget att rapportera. Nästa ordförandemöte hålls i anslutning till fullmäktigemötet 13/4 

§29. Rapport kassör/ Ekonomiärenden 

Formalia kring överlämnandet ännu ej klart! 

 

§30.                Medlemsärenden 

                       Inget att rapportera 

§31. Kommunikationsärenden 

    31.1      RR-Nytt 

                      Annons ang  BISS -19 inkl Björntestet kommer i RR Nytt nr 2. 

         31.2      Hemsida 

                     Fortfarande bekymmer angående hemsidan. 
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§32.              Aktiviteter 

 

          32.1    BISS -19             

                    Funktionärer  

                    Listan angående göromål/uppdrag är inte komplett och behöver ytterligare fyllas på. Listan skickas    

                   ut inom kort. Samtliga styrelsemedlemmar behövs under BISS-19 i Söderhamn.26-28/7 

                   Fortsätt ragga priser och sponsorer!                                  

                   Beslutades att inköpa enhetliga västar i Norras färg, petroleumblå med reflextryck, till ffa funk- 

                   tionärer Att bekostas av sponsring i första hand. Eva efterforskar. 

 

                  Mat till funktionärer och lördagskvällens gemensamma middag. 

                   Beslutades att uppdra till MW catering (Monica Westh-catering) att ordna mat till funktionärer           

                   båda dagarna och att även servera maten på lördagskvällens middag. 

                    

        32.2    Övriga aktiviteter 

                  Beslutas att Norra anordnar inofficiell utställning i Söderhamn 2/5 2020. Planeras också för rallytävling.  

                  Eva och Marie funderar vidare, anmälan senast 1/5.Michael har haft kontakt med Älvsbyns hundkapp 

                  ang rr race och uppras att komma överens med dem angående datum, i slutet av augusti alt i början av  

                 september. Fortsatt diskussion angående anordning av promenader av varierande svårighet runt om i vårt 

                 stora område. Se även Lindas förslag till ”mall” för att få med de uppgifter som behövs inför annonsering. 

    

§33.       Övriga ärenden 

                    Linda är den enda som har möjlighet att delta på Fullmäktigemötet i Jönköping 13:e april. Hon 

                    deltar också på ordförandemötet som är i direkt anslutning efteråt 

                     

§34.       Nästa styrelsemöte 

                     Nästa styrelsemöte söndag 12/5 kl 19 via Skype 

 

§35.       Mötets avslutande 

      Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 


