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§ 1  Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

§ 2  Godkännande av dagordning 
   Styrelsen godkänner dagordningen. 

§ 3  Val av protokollförare 
Till protokollförare väljs Anneli Jönsson. 

§ 4  Val av justeringsman 
Till justeringsman väljs Carin Bergsten att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

§ 5   Genomgång av föregående protokoll 2012-04-16 
   Styrelsen godkänner föregående protokoll. 

§ 6  Rapport från ordförande, sekreterare, kassör 
            Inget att rapportera från ordförande, sekreterare (ej närvarande) eller kassören.  

§ 7   Hemsidan 
a. Presentation av styrelsen på hemsidorna: alla som ännu inte har inkommit med 

information uppmanas att göra detta igen. 

b. Hemsidorna, kontaktpersoner lokalt/centralt: frågan bordlägges. 

§ 8   Inkomna mejl/post/ärenden 
a. SRRS/C  

i. Avliden exteriördomare: styrelsen har tagit del av denna 
information. 

ii. Medlemsförmån/klubbförmån: styrelsen har tagit del av denna 
information. 

iii. STOKK internationella 2013 och 2014: styrelsen har tagit del av 
denna information. 

iv. Medlemsstatistik: styrelsen har tagit del av denna information. 
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v. Nya medlemmar: styrelsen har tagit del av denna information. 

vi. U-märkta klubbmedlemmar: styrelsen har tagit del av denna 
information. 

vii. Nya ägare i raser tillhörande SRRS/C: styrelsen har tagit del av 
denna information. 

viii. Protokollsutdrag 2012-04-25 (2st): Paragraf 22/3 bordlägges till 
nästa möte; Paragraf 21 Domarförslag 3 st godkända, TK skall gå 
vidare och tillfråga och boka. 

 

b. Cornelia Svensson, rapport om störande hund vid gruppmoment: styrelsen har 
tagit del av informationen. 

c. Hanna Karlsson, information om nya regler för att arrangera lydnadstävlingar 
SBK: styrelsen har tagit del av informationen. 

d. Camilla Holm, ansvar för att lägga upp lydnadstävlingen på SBK: Sören ber 
Camilla göra detta. 

e. Rickard Gustavsson, omplacering av RR: styrelsen har diskuterat detta och 
Sören kontaktar personen via mejl. 

f. Johanna Lövgren, kastrering, lämplig tidpunkt: styrelsen har diskuterat detta och 
Sören kontaktar personen via mejl. 

g. Hanna Karlsson, ansökan om prov i Rally och Lydnad 2013: styrelse kan inte ta 
beslut vid detta möte, för få deltagande styrelsemedlemmar. 

h. SRRS/C, förfrågan gällande SKK’s internetanmälan: styrelsen kan inte ta beslut 
vid detta möte, för få deltagande styrelsemedlemmar. Sören försöker via mejl 
få åsikter från övriga medlemmar och återkopplar till SRRS/C. 

 

§ 9   Aktiviteter 
a. Cert.utställning i Råå 8/9-12: 

- Ringsekreterare, avtal: Sören undersöker detta med TK. 

- Bokning av plan: plan är bokad. 

- Lydnadstävling, domare: domare är bokad. 

- Checklistan i övrigt:   
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Domarvärd: Sven frågar Hans von Holmeyer 

Kommisarie: Sören frågar TK 

Bestyrelse: Sören frågar TK 

Programförklaring till SRRS/TK: Sören frågar TK 

 

b. Bokning av domare till Specialen 2013: TKs förslag har skickats in till SRRS/C 
och fått godkännande. 

c. Lure coursing: hela vecka 25 är det möjligt att få en vardagskväll. Sören kollar 
detta med Margareta Lantz. 

d. MH/BPH: BPH med Ken Lundahl på Bjuvs BK är bokad 12/8. Max 10 hundar kan 
delta och sista dag för anmälan är 25/7, görs via mejl till Sven. 

e. Arbetsbeskrivning TK (Tävlingskommittén): bordlägges till nästa möte, TK har 
tagit fram en arbetsbeskrivning men denna har inte inkommit till styrelsen än. 

f. WPRK (Webb-och PR-kommittén): Canilla Holm ansvarig för webben, men PR-
frågor hittar styrelsen ingen lämplig person till. Frågan om mall till katalog till 
Råå bordlägges till nästa möte. 

§ 10  Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 11   Nästa möte 
 Datum och plats för nästa styrelsemöte är tisdag den 12/6 kl. 19:00, möteslokal 

Löddeköpinge.  

§ 12  Mötets avslutande 
   Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 


