
 
 
 

 
Mötesgrupp 
SRRS/Östra 

Mötesort 
Scandic Järva krog 

Mötesdatum
2017-05-08 

Starttid 
19:00 

År/Mötesnr
2017/04

Närvarande mötesdeltagare 
Anders Cronhäll (ordförande), Lena Sköld (vice ordförande), Jonas Lejonklou (sekreterare), Izabella Ahlberg (kassör), Ninni Stener 
(ledamot), Pernilla Ahlsvärd (suppleant) och Malin Nettelbladt (suppleant). 
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1. Mötets öppnande 

1.1. Val av protokollförare: Jonas Lejonklou 

1.2. Val av protokolljusterare:Lena Sköld 

1.3. Godkännande av dagordning: Ok med tillägg av Hundlöpet under punkten Aktiviteter. 

2. Föregående mötesprotokoll 

Anders föredrog föregående protokoll, som godkändes och lades till handlingarna. 

3. Rapport AU 

3.1. Arbetsutskottet har sedan förra mötet beslutat att inte acceptera efteranmälningar till kommande 
utställning. 

4. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

5. Aktiviteter 

5.1. Utställningar 
- 2017-05-28 

o Bestyrelsen är klar och det kommer finnas minst en representant på plats för eventuella 
klagomål. 

o Mat kommer finnas att tillgå för lunch och även fika på plats. 

o Presenter ska inhandlas i form av bland annat glas till Domare, ringsekreterare mm. 
Styrelsen redovisar kvitto och utlägg till kassör. 

o Rosetterna är beställda och Anders har ordnat med beställning av SRRS avtalssponsor 
Britcare. 

o Anders ordförande ordnar med katalog med sponsrings hänvisningar och bilder till 
utställningskatalog. 

o Styreksen utser Anders till fotograf för att fotografera vinnare. 

o Styrelsen ordnar med plastpåsar och prsenter för sponrings utdelning till placerade RR i 
diverse klasser.  

o Parkering sker i år på den nedre delen av poloplanen. Anders undersöker campingplats 
för husbilar. 

o Domare  hämtas och lämnas utav ordförande Anders mellan  Hotel och flygplats, 
utställning. (boende Scandic Infra). 

- 2017-09-03 

o Domare kontrakterad. 

o Bestyrelsen består utav Izabella, Malin och Cecilia Cronhäll. 

o Kommissarie för utställningen är Anders. 
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5.2. Lydnad 
- Inga ansökta för 2017 – Ingen ansökning 

5.3. Rallylydnad 
- Inga tävlingar ansökta för 2017 

5.4. Viltspår: Styrelsen jobbar vidare för att få till en Prova på dag i Uppsala samt en viltspårstävling 
söder om stan (Hölö). 

5.5. Kurser och föreläsningar: Styrelsen beslutade att boka föreläsning av Mervi K i Roslagsnäsby (Täby) 
med lokal, mat och fika. Styrelsen går ut med info i RR nytt. 

5.6. Socialträningar och promenader: Starta en aktivitets grupp för enklare aktiviteter för att nå ut via FB 
tex. Promenader med  RR. 

5.7. RR-race: Styrelsen fått stor efterfrågan där vi kan nu anordna en dag till med RR race på Åkersberga 
banan. 20 personer Måndag oc Tisdag minst 10 personer. Läggs upp på FB för anmälan och dem som 
stod på reservlistan från förra ( Måndag) flyttas över till Tisdagens RR race. 

5.8. Hundlöpet: Styrelsen har skapat ett lag med namn ”The Ridgebacks SRRS” som medlemmar kan 
anmäla sig till för att springa med sin hund. 

6. Ekonomiärenden: Inga ekonomiärenden. 

7. Medlemsärenden: Inga. 

8. Informationskanaler 

8.1. RR-nytt 
Nummer 2, 2017 (Manusstopp 2017-05-28, utgivning vecka 26) 

- Rapport utställning, Föreläsning med Mervi K, Hundlöpet. 

Nummer 3, 2017 (Manusstopp 2017-08-27, utgivning vecka 39) 

- Annons rasmonter 

Nummer 4, 2017 (Manusstopp 2017-11-13, utgivning vecka 51) 

- Kallelse till årsmöte 

8.2. Hemsidan: Styrelsen jobbar för att uppdatera hemsidan med aktuella händelser. 

8.3. Facebook 
Styrelsen beslutade att inlägg med reklam etc. tas bort enligt de uppsatta reglerna. 

9. Övriga ärenden 

10. Nästa styrelsemöte 

Ett kort arbetsmöte hålls via telefon 22 maj klockan 20:00. Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 8:e 
juni klockan 19:00 i receptionen på Scandic Järva krog.  

11. Mötets avslutades och ordförande Anders tackar för visat intresse 


