
 
 
 

Mötesgrupp 
SRRS/Södra 

Mötesort 
Skype 

Mötesdatum 
20160307 

Fastställt datum År/Mötesnr 
2016/02 

Närvarande 
Sören Holmgaard (ordförande), Henrietta Lindkvist (sekreterare), Pia Janols (kassör), Ingrid Taylor (ledamot), Margareta Borglin 
(suppleant) och Caroline Pålsson (suppleant). 
Anmält förhinder 
-Cornelia Lundblad Olsson 

 

 

PROTOKOLL 

§11. Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§12 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
§13 Val av protokollförare 
 Henrietta valdes till protokollförare 
§14 Val av protokolljusterare 
 Till justerare valdes Margareta 
§15 Föregående mötesprotokoll 
 Mötesprotokoll från 21/1 samt 23/2 saknas från hemsidan och mötesprotokoll från årsmötet är ännu 

inte justerat. Henrietta kontaktar Gisela om de saknade protokollen och Rebecka om protokollet från 
årsmötet. Protokoll från konstituerande mötet är justerat, men ej utskickat till samtliga. 

§16 Rapport från AU 
 Inget att redogöra för. 
§17 Ekonomirapport 
 Inget att redogöra för. 
§18 Hemsidan 
 Inaktuell information behöver rensas bort och Pia önskar få upp sin vinnarbild från förra rasspecialen. 

Henrietta kontaktar Gisela och Cornelia angående detta. 
§19 Inkomna ärenden 

1. Från SRRS/C Jessica: årsmöteshandlingar på hemsidan. Styrelsen har tagit del av infon. 
2. Från SRRS/TK Jessica: översikt mötesprotokoll från 2015. Styrelsen har tagit del av infon. 
3. Från Bodil Söderström. Styrelsen har tagit del av infon. 
4. Från Lena Weberg. Styrelsen har tagit del av infon. 
5. Från Ingrid Taylor. Styrelsen har tagit del av infon. 
6. Från SRRS/C Jessica: test av mailutskick till samtliga i styrelsen. 
7. Från SRRS/C Reidar Otterbjörk: Material till RR-Nytt 1, 2016. Styrelsen har tagit del av infon. 
8. Från SRRS/C Jessica: Mallar till årsmöteshandlingar. Styrelsen har tagit del av infon. 
9. Från SRRS/C Jessica: standardmotion till fullmäktigemötet 2016. Styrelsen har tagit del av infon. 
10. Från SRRS/Ö Anders Cronhäll: Förslag på gemensam motion till fullmäktigemötet 2016. 

Styrelsen har tagit del av infon. 
11. Från SRRS/C Jessica: Bekräftelse på mottagande av ovan nämnda standardmotion. Styrelsen har 

tagit del av info. 
12. Från SRRS/C Jessica: Datumet för rasspecial i Röstånga 2018 ändrat till 23/9. Styrelsen har tagit 

del av infon. 
13. Från SKK Tävlingsavdelning: godkännande av Sören som CUA till rasspecialen i Röstånga 2018. 

Styrelsen har tagit del av infon. 
14. Från SRRS/C Jessica: bekräftelse av anmälda deltagare till fullmäktigemötet 2016. 
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PROTOKOLL 

15. Från Lilian Segerström: förfrågan om försäljning vid utst. i Röstånga. Styrelsen beslutade att det 
går bra. Margareta kontaktar Lilian och meddelar detta, samt frågar om intresse finns för att 
dessutom skänka priser till utställningen. 

§20 Aktiviteter 
1. Två BPH är inbokade: dels i Lund 8/5, dels i Örkelljunga 9/10. Tio platser finns till förfogande vid 

båda tillfällena. Info ligger på hemsidan samt Facebook. I skrivande stund är åtta av de tio 
platserna i Lund bokade, men till Örkelljunga har det ännu inte kommit så många anmälningar. 
Är platserna till Örkelljunga inte fyllda av ridgebacks till den 9/9 kommer arrangörerna att fylla 
på med hundar av andra raser. 

2. Ringträning: Fortsättningskurs för Emelie är avblåst pga svagt intresse. Det beslutas att störst 
fokus ska läggas på nybörjare inledningsvis. Mikael Nilsson eller Karin Persson föreslås som 
tänkbara kursledare. Även förslag på utställningsintresserade ungdomar från omkringliggande 
brukshundklubbar eller elever från Örkelljunga hundgymnasium. Margareta tar på sig att kolla 
med brukshundklubbar i Skåne och hundgymnasiet, Ingrid kollar med brukshundklubbarna i 
Småland. 

3. Banrace är inbokat den 28/3 i Landskrona, en populär aktivitet. Kostnaden är 150 kr./hund. Fler 
tillfällen kommer att bokas in framöver. Hittills är 14 hundar inbokade, men upp till 25-30 
deltagande hundar är inget problem. 

4. World Congress 2016 kommer att äga rum i Lund. Arbetet med detta framskrider, dock ännu inte 
så strukturerat. Behov finns för ett fysiskt möte, där riktlinjer för vem som ska ansvara för de 
olika delarna dras upp. Sören pratar med Jessica och bestämmer datum för möte i Löddeköpinge 
veckan efter påsk. Bitte Stjernfeldt ansvarar för annonserna i samband med utställningen som 
anordnas i anknytning till World Congress, samtliga uppfödare ska kontaktas. 

5. Hundpromenad på Hovdalafältet är inbokad 10/4 kl 11.00. Caroline och Margareta håller i detta. 
Margareta lägger ut info på Facebook. 

6. Vykort till nya medlemmar: kan ej avhandlas då ansvarig är frånvarande. Bordläggs till nästa 
möte. 

7. Avelsträff på temat uppfödaretik: föreslås äga rum i Röstånga någon gång i maj. Sören håller i det 
tillsammans med Cornelia.  

8. Tema till föreläsning: frågan bordläggs till nästa möte. 
9. Viltspår: mark kan tillhandahållas av jaktlag med jaktmark i Stehag och Markaryd. Henrietta 

pratar med Gisela. 
10. Hundfotografering har efterfrågats. Cornelia känner duktig fotograf, som skulle kunna ställa upp 

och fotografera hundarna, möjligen i kombination med hundpromenad. 
§21 Övrigt 
 Inget att rapportera 
§22 Nästa möte 
 Datum för nästa möte bestämdes till 21/4 kl 20.00 via Skype 
§23 Mötets avslutande 
 Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet för avslutat.  
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