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§ 84. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 85. Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen med ett tillägg under övrigt gällande ansvarsfördelningen på 

Specialen 2013. 

 

§86. Val av protokollförare 

Birgitta jöneros utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

 

§87. Val av justeringsman 

Sven Stjärnfeldt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

 

§88. Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från 2011-05-04 

Styrelsen godkände föregående protokoll samt protokoll från 2011-05-04 med tillägg att Sören 

skickat kommentarer angående hundrasbeskrivningen till Jessica Persson och att TK är tillsatt. 

 

§89. Protokoll från möten 11-03-02 och 11-04-06 skickade till Jessica? 

Styrelsen uppdrog till Birgitta Jöneros att kontakta Cecilia Rosqvist som skickar dessa protokoll i Pdf-

format till Jessica Persson. 

 

§90. Rapport från ordförande, sekreterare och kassör 

Inget att rapportera 

 

§91. Hemsidan 

91.1. Styrelsen noterade att presentation för ledamot 1 saknas. Vid tillfälle skrivs denna. 

 



§92. Inkomna mail/post/ärenden 

 92.1. Sören Holmgaard har skickat kommentarer till Jessica Persson. 

92.2. Ulrika Blom har svarat på två inkomna mail. Styrelsen uppdrog till Birgitta Jöneros att kontakta 

Helen Andersson och kontrollera om hon har svarat på ett mail ang. agility. 

 

§93. Utbildning för tävlingsansvariga 

Styrelsen uppdrog till Ulrika Blom att kontakta Cecilia Rosqvist om att skicka mail till samliga 

lokalavdelningar för att samordna en utbildning och fråga om SRRS Stockholm kan hålla en kurs. 

 

§94. Tävlingskommittée 

TK består av Cecilia Rosqvist, Ulrika Blom, Karin Berngard, Britt-Marie Stjärnfeldt och Marie-Louisie 

Folkesson. 

 

§95. Aktiviteter 

95.1. Certutställning Råå: 

- Ringsekreterare – Birgitta Jöneros rapporterade att alla kontrakt är påskrivna 

- Tävlingsbudget – Carin Bergsten har skickat till TK 

- Rosetter – Ulrika Blomm rapporterade att rosetterna har kommit och är betalda 

- Information till hemsidan – Camilla Holm har lagt upp information på hemsidan 

- Programförklaring till Jessica Persson – arbetet är pågående 

- Fördelning av uppgifter och ansvar – Ulrika Blom rapporterade att allt är klart enligt nedan: 

Bestyrelsen: Annika Kajander, Birgitta Jöneros och Susanne Erlingsson 

Kommisarie: Ulf Jönsson 

Tävlingsansvarig: Susanne Erlingsson 

Fotograf: Karin Berngard 

Sekreteriatet: Birgitta Jöneros och Carin Bergsten (har dock ej svarat än) 

Domarvärd: Cecilia Rosqvist utsågs att kontakta Hans Homeyer och frågs om han vill vara domarvärd. 

Vaccinationskontroll: Ulrika Holm och Susanne Erlingsson 

Allt-i-allo: Annika Kajander 



Uppsamlingsringen: Richard Berngard och Marie-Louise Folkesson 

- Pågående arbeten 

Sven Stjärnfeld ombesörjer att mat kommer att ordnas under förutsättning att det finns minst tre 

funtionärer på plats. Ulrika Blom och Cecilia Rosqvist kontaktar fuktionärer. 

Styrelsen beslutade att Kirsten Hansson får ha ett stånd och sälja sina produkter. Ulrika Blom 

kontaktar henne angående detta.  

Styrelsen noterade att fler sponsorer behövs. Alla försöker hitta fler sponsorer. Styrelsen beslutade 

att om fler priser behövs än de som fås av sponserar så köper vi dessa.  

Ulrika Blom utsågs till att lägga ut en påminnelse om anmälan på Rhodesian ridgeback Sverige på 

facebook. 

- Artikel  i Helsingborgs Dagblad 

Carin Bergsten har skrivit en artikel, denna ska skickas till tidningen. 

95.2. Lydnadsprov tävlingsåret 2012 – klart 

95.3. Birgitta Jöneros kontaktar LiseLotte till hösten angående villtspårskurs 

95.4. Annons angående viltspårskurs skickas in till RR-Nytt  nummer 4. 

95.5. TK kommer med förslag till styrelsen med domare för 2013. 

95.6. Sommarens aktiviteter: 

- klickerdag 18/9: fyra anmälningar hittills 

- ringträning med Tina Gavling: Nytt förslag från Tina Gavling har inkommit som innebär att 

nybörjarkursen hålls på förmmiddagen och fortsättningskursen hålls på eftermiddagen, förslagsvis 

söndagen den 25/9. Cecelia Rosqvist kontaktar Tina Gavling och Camilla Holm kontaktar Gustavborgs 

ridhus. Tina Gavling skriver ihop en text som kommer att läggas ut på hemsidan av Camilla Holm. 

- Promenad i Bruces skog: bordlägges till nästa möte. 

-Lure coursing: bordlägges till nästa möte 

-Inomhussök: Birgitta skriver en text angående detta och skickar till Camilla Holm som lägger upp på 

hemsidan. Aktiviteten planeras till oktober/november. 

95.7. Intern kommunikation – mailsystem 

Sören Holmgaard har pratat med Sonja Nilsson om att vi kan öka vårt kapacitet till 250MG med en 

kostnad av 20 kr. Jessica Persson kontaktar fs-data och ordnar detta. 

95.7.8 Träningsmark: bordlägges till nästa möte 

 



§96. Övrigt 

96.1 Almanackan på hemsidan har tagits bort. 

96.2 Ulrika Blom föreslår att Sören Holmgaard kontaktar Lennart Persson om besked angående 

ansvarsfördelningen mellan SRRS Skåne och SRRS Central på Specialen 2013. Förslaget skickades i 

början av året och central har inte återkommit med svar.  

 

§97. Nästa möte 

Mötet beslutar att nästa möte hålls Tisdagen den 30/8kl 19.00 i Löddeköpinge. 

 

§98. Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


