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 STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL 

§72. Mötets öppnande     

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

            72.1    Anneli valdes till sekreterare 

            72.2    Linda valdes att tillsammans med Eva justera protokollet 

            72.3    Dagordningen godkändes 

§73. Föregående mötesprotokoll 

Justerat 

§74.               AU 

Inte varit något AU 

§75. Bordlagda ärenden 

Saknas bordlagda ärenden 

§76. Rapport sekreterare/Inkomna ärenden 

Vår revisor Catarina har via mail avsagt sig sitt uppdrag. 

§77. Rapport ordförande 

Mail från revisor är besvarat, kopia skickad till styrelsen SRRS/C. Dess revisor tar över ansvaret och 

reviderar även Norra detta år. Ordnas brush-up dag i Rotebro för CUA 10/11 som Eva anmält sig till. 

Styrelsen beslutade att bifalla kostnader för utbildning, 600 kr samt reseersättning för detta. 

Designjackor finns nu att beställa från SRRS/C. 

 

§78.        Rapport kassör/ Ekonomiärenden 

BISS-helgen 26-28/7 har totalt sett gått med vinst. Linda har enligt överenskommet med SRRS/C 

äskat pengar från dem för domarkostnader och för ”festbidrag” för att göra BISSen extra trevlig. 

Linda väckte idéen om att vi ska sammanställa mail med ”kom ihåg/råd” till kommande BISS-

arrangör. 

§79.                Medlemsärenden 

Flera nya medlemmar har inkommit. 

§80. Kommunikationsärenden 

            80.1    Ridgeback Nytt → Eva ska skriva om RR-racet. 

            80.2    Hemsidan → Information från RR-racet utlagd på både hemsida och FB. 

            80.3    Facebooksidan 
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§81.        Aktiviteter 

          81.1    BISS´en                        

                     Vi har genomgående fått positiv kritik! Många har hört av sig och tackat för en mycket trevlig helg  

                      och berömt deltagande funktionärer. 

         81.2     RR-racet                        

       Genomfördes i Älvsbyn den 21/9. Trevligt och lyckat arrangemang. 7 hundar med varierande erfaren- 

       het från den här typen av aktivitet deltog. Beslutades att fortsättningsvis erbjuda endast sprintsträcka 

       och om möjligt anordna RR-race i Älvsbyn årligen. 

        81.3     Ras/Avelsträff             

                    Ingela Wredlund från mentalkommitén SRRS/C är inbjuden till vår träff den 16/11 i Söderhamn. 

       81.4     Lydnadsträning         

      Hundhallen i Kilafors är hyrd söndag 17/11 kl 9-13. Möjlighet att boka in sig på instruktörsledd   

      individuell träning (rally alt lydnad) 100kr/30min. Beslutades att SRRS Norra står för hall- 

      hyra 150kr/tim dvs 600kr. 

       81.5     Utställning                 

                    Eva har börjat söka funktionärer till vår inofficiella utställning i Söderhamn 2/5-20. 

 

§82.       Övriga ärenden 

       Det är snart dags att ansöka om vi ska anordna officiell utställning i samband med Alfta-helgen i början  

                    av juli -22. Eva kontaktar HÄKK och Linda kontaktar Jessica SRRS/C för närmare information. 

  

§83.       Nästa styrelsemöte 

                    Nästa styrelsemöte är fysiskt möte på em i direkt anslutning till ras/avelsträffen 16/11. Möjlighet till 

                    Skype finns. 

 

 §84.             Mötets avslutande 

      Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 


