
SRRS/Skåne mötesprotokoll 

Sammanträdesgrupp 

SRRS/Skånes styrelse 
Mötesplats 

Löddeköpinge 
Mötesdatum 

100330 
Utskriftsdatum 

100330 
Sidnr 

1/3 
Mötesdeltagare 

Ulrika Blom (ordförande), Lisa Alerstam (vice ordförande)Cecilia Rosqvist (sekreterare)Sven 
Stjärnfeldt (ledamot), Birgitta Jöneros (ledamot) Helen Andersson (suppleant), Krister 
Bengtsson (suppleant) 
Frånvarande 

Li Rousk hade anmält förhinder att delta vid mötet. 

 

 
Bilagor 

- 

 

Underskrift protokollförare 

 
Cecilia Rosqvist 

Underskrift mötesordförande 

 
Ulrika Blom 

Underskrift justeringsman 

 
Krister Bengtsson 

 

§ 33  Mötets öppnande 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

§ 34  Godkännande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen. 

§ 35  Val av protokollförare 

Till protokollförare väljs Cecilia. 

§ 36  Val av justeringsman 

Till justeringsman väljs Krister att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 37  Rapport från ordförande, sekreterare, kassör 

            Inget att rapportera 

§ 38     Val av kassör 

             Beslut togs att Carin Bergsten är vald som kassör i SRRS skåne.  

 Kommer på nästa möte. 

 Har överlämning tillsammans med Hans den 31/3 2010 

  

§ 39 Specialen 2010 

- Uppdatering av utförda/avklarade uppgifter gicks igenom. 

- Uppdelning av uppgifterna inför kommande period gjordes. Se separat 
Aktivitetsplan för detta. 
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Ulrika Blom 
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Krister Bengtsson 

 

 

 

§ 40  Övrigt 

- Fullmäktige mötet.   

Bestämdes att vi skulle höras per mail för att stämma av hur vi ska ta oss dit. 
  

- Beslut om budget för cert-utställningen.  

Denna godkändes av styrelsen 

- Programförklaring och bestyrelse till cert-utställningen 

Ulrika gör en programförklaring 

Förslag på bestyrelsen var enligt följande: 

Kommisarie – Krister Bengtsson 

Bestyrelse 1 - ? 

Bestyrelse 2 – Reidar Otterbjörk ska tillfrågas om denna post 

Ordförande – Gunilla Fritiof ska tillfrågas om denna post 

Beslut tas på nästa möte 

- Hemsidan 

Beslutades att våra protokoll ska läggas upp på hemsidan efter resp möte. 

Verksamhetsberättelsen läggs upp. Ulrika maila Birgitta. 

Inga privatlänkar ska finnas på den 



SRRS/Skåne mötesprotokoll 

Sammanträdesgrupp 

SRRS/Skånes styrelse 
Mötesplats 

Löddeköpinge 
Mötesdatum 

100330 
Utskriftsdatum 

100330 
Sidnr 

3/3 
Mötesdeltagare 

Ulrika Blom (ordförande), Lisa Alerstam (vice ordförande)Cecilia Rosqvist (sekreterare)Sven 
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- 
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Cecilia Rosqvist 
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Ulrika Blom 

Underskrift justeringsman 

 
Krister Bengtsson 

 

 

- Aktiviteter 

Li kommer att hålla en promenad den 23/5. Birgitta kontaktar henne ang vart 
och lägger ut på hemsidan. 

Viktigt att alla tömmer sina mailkonton ofta då det inte går att spara så många 
mail på dessa. 

Gerard O´Shea har dubbelbokat oss. Vi begär att få ett nytt datum till våren 
istället. Ulrika kollar med dem och återkommer. 

Vill vi anordna lydnadsprov 2011? – omröstning skedde o det var 3 för och 3 
emot. Lisa har inte angett sin röst. Vill få mer info innan hon gör det. Beslut tas 
den 10/4 

 

 

   

 

§ 41  Nästa möte 

Mötet beslutar att hålla nästa styrelsemöte den 4/5 kl18.30 på Järavallen.  

Separat kallelse med vägbeskrivning kommer. 

Måltid kommer att intas. Krister bokar bord i restaurangen. 

§ 32  Mötets avslutande 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 


