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Underskrift protokollförare 

 
 Sven Stjärnfeldt/ 
                         Carin Bergsten 

Underskrift mötesordförande 
 

Sören Holmgaard 

Underskrift justeringsman 
 

                        Sven Stjärnfeldt 

 

§ 1  Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

§ 2  Godkännande av dagordning 
 Styrelsen godkänner dagordningen. 

§ 3  Val av protokollförare 
Till protokollförare väljs Sven och Carin. 

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

§ 5   Genomgång av föregående protokoll 2012-09-12 
   Styrelsen godkänner föregående protokoll. 

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

rapporterade om ett överskott från Råå-tävlingen i september. 

§ 7  Hemsidan 
1. Presentationer av styrelsen; inget nytt att rapportera. 

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

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

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

iii. Nya medlemmar SRRS: styrelsen har tagit del av denna 
information. 

iv. Medlemsstatistik SRRS: styrelsen har tagit del av denna 
information. 

v. Medlemslista SRRS: styrelsen har tagit del av denna information. 



SRRS/Skåne mötesprotokoll 

Sammanträdesgrupp 

SRRS/Skånes styrelse 
Mötesplats 

Löddeköpinge 
Mötesdatum 

2012-10-23 
Utskriftsdatum 

2012-10-23 
Sidnr 

2/3 
Mötesdeltagare 

Sören Holmgaard (ordförande), Sven Stjärnfeldt (vice ordförande), Anneli Jönsson 
(ledamot), Carin Bergsten (kassör) 
Frånvarande 

Madeleine Jarl (sekreterare/suppleant), Ulrika Blom (ledamot), Göran Landström (ledamot), 
Jenny Nauclér (ledamot) 

 

 
Bilagor 

- 
 

Underskrift protokollförare 

 
 Sven Stjärnfeldt/ 
                         Carin Bergsten 

Underskrift mötesordförande 
 

Sören Holmgaard 

Underskrift justeringsman 
 

                        Sven Stjärnfeldt 

 

vi. Nya ägare i raser tillhörande SRRS: styrelsen har tagit del av 
denna information. 

b. Marie-Louise Folkesson ang. uppsägning av plats i tävlingskommittén: mejl om 
detta utskick. 

c. Carin Bergsten ang. kassörsposten 2013: valberedningen bör höra med vem 
som vill vara kassör. 

d. SRRS/TK, förlängd anmälningstid för rallylydnad 2012: styrelsen ser ingen 
möjlighet att anordna rallylydnad 2012. 

e. Li Wilhlemsson ang. aktiviteter för RR: för svar, se vår hemsida. 

f. SRRS/C, Protokollsutdrag från SRRS/C styrelsemöte 2012-10-04: styrelsen har 
tagit del av denna information, bra! 

g. SRRS/TK: Officiella utställningar 2015, önskemål senast 4/11: Sofiero 12-13 
september, Råå 13/9 2015. Styrelsen lämnar önskemål om dag till TK som 
fyller i blanketten. Sören kollar med Karin Berngard. 

h. SRRS/C: Utbildning till certifierad utställningsarrangör,  kurs 24-25 nov 2012, 
Upplands Väsby. Kravet är att man är utbildad ringsekreterare eller har 
motsvarande kunskaper: Styrelsen avvaktar med beslut inför budgetering av 
nästa år. 

i. Jessica Persson: Minnesanteckningar från BISS-arbetsgruppens möte 2012-10-
11: styrelsen har tagit del av denna information, ser positivt ut! 

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

- Hantering av försenad anmälan och/eller försenadf betalning av 
anmälningsavgift: avvakta SKKs besked ang. direktanmälningar 

- Resultatredovisning till SRRS: 

o Betalningar lydnad, SBK: SBK tagit administrativ avgift på 315 kr 

o Betalningar katalogannonser: betalning per 31/10 

o Stamboksavgifter: 30 kr/officiell hund, Carin uppdaterad (inkl. 
lydnad) 

o Reprtage till Ridgeback-Nytt: TK ska skriva denna, Sören ringer 
Karin Berngard och Camilla får matrisav TK till hemsidan 
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o Ekonomisk redovisning till SRRS/TK:deadline 8/11, Carin skickar 
ut ny reviderad version till styrelsen 

  

 

 

b. Domare BISS-13 inbjudan/avtal: senast 26/10 ska vi få underskrivet avtal från 
tilltänkt domare (Richard Van Aken, Sydafrika). 

c. Arbetsgrupp BISS-13, avtal: bildats enl. avtal med SRRS-C som godkänt Jessica 
Persson, Camilla Holm, Anneli Jönsson, Karin Berngard och Cecilia Rosqvist. 

d. Ställe BISS-13: Backagården vid Ringsjön. Vi kan låna äng till lydnad, OK! Avtal 
OK. Vi ska försök få frukost inkluderat i rumspriset, annars är priserna rimliga. 
Möjlighet att köpa kaffe och fralla hela dagen. Vi kan också själva stå för fikat. 
Får använda deras grill – mingelkväll med underhållning? Sven kollar pris på 
gris. Kanske anordna en auktion ? (förslag från Anneli). Grillkväll med 
underhållning (kan kolla med Martin (Sven)), gratis i samband med anmälan till 
tävling. 

e. Lydnadsklasser BISS-13: byte av ordning är OK, inget elitklass. Andra raser 
kommer men inga RR. 

f. WPRK (Webb-och PR-kommittén): ingen nytt, bordläggs till nästa möte. 

 

§ 10  Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 11   Nästa möte 
 Datum och plats för nästa styrelsemöte är 27/11, kl. 18.30. Möteslokal 

Löddeköpinge. 

§ 12  Mötets avslutande 
   Ordföranden förklarar mötet avslutat. 


