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§11.     Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

Anneli valdes till sekreterare och Erika valdes att tillsammans med Eva justera protokollet 

Dagordningen godkändes 

 

§12.     Föregående mötesprotokoll 

Justerat och klart. Årsmötesprotokollet skickas till SRRS/C Jessica 

 

§13.     Rapport AU 

Har inte varit något AU 

 

§14.     Bordlagda ärenden 

Saknas bordlagda ärenden 

 

§15.     Rapport sekreterare/Inkomna ärenden. 

Jessica, SRRS/C har förberett drop box,mail inför -21. 

 

§16.     Rapport ordförande 

Kommande samverkansmöte 29/3 då även TK medverkar. Eva tar upp att vi föreslår att SRRS/C  sköter 

/ordnar med administrativa uppgifter inför Specialen. 

 

§17.    Rapport kassör/Ekonomiärenden 

 Den virtuella utställningen har bidragit till en  fortsatt god ekonomi. Beslutades att domararvodet är 200kr. 

 

§18.     Medlemsärenden 

Inget att rapportera. Vi behöver fortsatt  värva nya medlemmar! 

 

§19.     Kommunikationsärenden 

Ridgeback Nytt;            Nya styrelsemedlemmar presenteras med kort information och bild. Skickas till 

Johan 

Hemsidan                      Erika lägger ut protokoll och resultat från virtuella utställningen 

Fb-sidan                        Eva lägger ut 
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§20.     Aktiviteter 

Planering av årets aktiviteter; 

Rr-race planeras att genomföras under hösten. Johanna kollar upp om möjlighet finns att genomföra i an- 

slutning till någon utställning i mitten alternativt.i slutet av september. 

Det tidigare inställda avels-medlemsmötet i Örnsköldsvik planeras till  hösten eventuellt i oktober. Marie 

följer upp. 

DM i Viltspår genomförs även i år på ett coronasäkert sätt. Under v 21 genomförs tävlingen. Varje 

deltagare bokar egen domare och taxklubbens protokoll används. 

Planeras för vandringar i vårt stora distrikt. Eva planerar för Fädbodvandring även i år, troligen 19/6. 

Olle återkommer med datum och namn  för sin vandring liksom Johanna/Sara och ev Anneli . 

 

 

§21.     Övriga ärenden. 

Till årets fullmäktigemöte 10/4  är Eva och Linda anmälda.(delegat resp reserv).Mötet är digitalt via Zoom. 

För att råda bot på bristande uppdatering från vår gemensamma e-post ordnar Olle så att vi får mailen

 vidarebefordrade till våra  privata mailadresser. Om/när vi svarar på inkomna mail måste det ske i  

“originalmailet”  (för att undvika att flera av oss svarar på samma mail) Olle utses till ansvarig att kolla av 

mailboxen med jämna mellanrum. 

 

  

 

§22.     Nästa styrelsemöte 

Söndag 24/4 kl 19.00 via Skype 

 

§23.     Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet 

 


