
SRRS/Skåne mötesprotokoll 

Sammanträdesgrupp 

SRRS/Skånes styrelse, Mötesplats: Löddeköpinge Mötesdatum 111115 

  

Mötesdeltagare 

Sören Holmgaard, Cecilia Rosqvist, Sven Stjärnfeldt, Birgitta Jöneros, Carin 

Bergsten, Camilla Holm, Ulrika Blom 

Frånvarande 

Helen Andersson 

§ 144 Mötets öppnande 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

§ 145 Godkännande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen.  

§ 146 Val av protokollförare 

Till protokollförare väljs Cecilia Rosqvist 

§ 147 Val av justeringsman 

Till justeringsman väljs Birgitta Jöneros att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll. 

§ 148 Genomgång av föregående protokoll 

Godkännande av protokoll från 2011-11-08. Styrelsen beslutade att bordlägga 

punkten till nästa möte. 

§ 149 Rapport från ordförande, sekreterare, kassör 
   Ordförande, sekreterare har inget att tillägga.  

§ 150  Hemsidan 

Status gästbok/utställning/tävlingsresultat/medlemsida/grattissida -  

Camilla gör förslag på en medlemmarnas sida och en gästbok. 

Status Facebook - 

Styrelsen bordlägger punkten till nästa möte. 

Styrelsen beslutade att bordlägga punkterna till nästa möte. 

§ 151  Inkomna mail/ärende 

 Inbjudan till Ras- och Specialklubbsträff 16/11,arrangeras av Sydskånska KK 

 Cecilia har meddelat förhinder till att delta på detta arrangemang. Har ställt 



frågan till styrelsen ifall det är någon som vill delta i hennes ställe. Inte fått något 

svar.  

 Ingen har återkommit med svar. Cecilia har anmält att vi har fått förhinder. 

 Monter på Malmö Valp 

 Styrelsen beslutade att vi inte har någon monter.  

 Utbildning för tävlingsansvariga: 28-29/1 2012 

 Karin Berngard, Ulrika Blom och Cecilia Rosqvist deltar. 

 BHP Bjuvs BK, mars/april 2012, provhundar – Styrelsen beslutade att inte lägga 

ut detta på hemsidan. 

 

§ 152  Aktiviteter 

  Certuställning Råå 2011: 

Resultat av utvärdering – Denna sammanställning skickas till samtliga 

styrelsemedlemmar. Punkten bordlägges till nästa möte.  

Rapport till RR - Nytt nr 4 Carin skriver text om Råå utställningen. Karin 

Berngard skickar bilder till Camilla. Camilla sammanställer allt och skickar till 

Reidar Otterbjörk. 
Ekonomi: Resultatredovisning skickat – Styrelsen godkände denna. 

 Förslag nästa katalog - Camilla tar fram förslag. Tittar på olika förslag på     

gratisprogram.  

Styrelsen beslutade att enbart en person gör katalogen till nästa utställning. 

 
§ 152  Viltspår våren – annons RR nytt  

Styrelsen beslutade att vi anordnar två viltspårshelger till våren. En för nybörjar 
samt en fortsättningskurs. Birgitta skriver information och skickar till Reidar. 

 

§ 153  TK förslag till bokning av domare 2013, cert + specialen. 

Förslag på domare till certutställningen 2013 är skickad till Sydskånska 
Kennelklubben. Domare till Specialen bordlägges till nästa möte 

 

§ 154 Höstens aktiviteter 

   Ringträning med Tina Gavling, nytt datum -  

Nytt förslag är den 31/3. Cecilia bokar Tina samt Storegård. 

Tina vill ha ev avbokning senast tre veckor innan för att ej debitera. 

Cecilia har inte fått något svar från Storegård. 

Tina skriver text som vi kan använda i RR Nytt. 

Promenad Bruces skog, nytt datum – Styrelsen beslutade att ingen promenad 

kommer att ordnas. 

Lure Coursing, prova på med RKK DK – Sören har kontakta RKK DK och de har 

sagt OK till att arrangera en prova på Lure Coursing i Skåne. Ulrika kontaktar 

Marie-Louise Folkesson för att höra om vi kan vara hos dem. 

Inomhussök Tollarp 30 okt, hur gick det? – Birgitta hör med Li om hon kan skriva 

en kortare text samt ordna bilder till hemsida.  

Träningsmark – Styrelsen beslutade att bordlägga punkten. 
Specialen 2013 –  

 Ansvarsfördelningen mellan SRRS/Skåne och SRRS/C, beslut – 



Styrelsen har skickat sitt godkännande till SRRS/C. 

Officiell utställning 2014, beslut, ansökan -   

Ansökan är skickad. 
Årsmöte, förberedelse – 

 Kallelse - Sören har gjort ett förslag på en kallelse. Styrelsen godkänner  denna 

och skickar denna till RR Nytt. 

 Ansvars/arbetsfördelning – Sören, Carin och Cecilia gör alla handlingar till 
 Årsmötet.  

Förslag till fler specialkomitteér – Aktivitetskommitté och Web/PR kommitté. 
Camilla lägger ut text på hemsidan ang aktivitetskommittén. 

§ 155  Övrigt 

Styrelsen beslutade att det medlemmar gör i egen regi har inte föreningen 

ansvar för. 

Styrelsen beslutade att det skall köpas en avslutningspresent för ca 500:- till 

Christer för lån av lokal vid våra styrelsemöte. Carin ansvarar för att denna 

avslutningspresent köps.  

§ 156    Nästa möte 

Styrelsen beslutar att nästa möte skall hållas den 14/12 i Löddeköpinge. Kallelse 
kommer separat. 

 

§ 157    Mötet avslutas. 

Ordföranden förklara mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
 
Bilagor 

- 

 

Underskrift protokollförare 

 
Cecilia Rosqvist 

Underskrift mötesordförande 

 

 

Sören Holmgaard 

Underskrift justeringsman 

 

 

Birgitta Jöneros 



 

 

 

 


