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Mötesgrupp 

SRRS/Södra 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2018-02-27 
Starttid 

19:00 
År/Mötesnr 

2018/1 

Närvarande 

(ordförande), Lena Nilsson (vice ordförande), (sekreterare), Margareta Lantz (kassör), Kenneth Nilsson (ledamot), Jenny Rylander är 

med på telefon (suppleant) och Susanne Sjögren (suppleant). 

Mötesgrupp 

SRRS/Södra 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2018-03-07 
Starttid 

19:00 
År/Mötesnr 

2018/2 

Närvarande 

(ordförande), Lena Nilsson (vice ordförande), (sekreterare), Margareta Lantz (kassör), Kenneth Nilsson (ledamot) och Susanne 
Sjögren(suppleant). 
Anmält förhinder 

Jenny Rylander (suppleant) 

Mötet uteblev i dess formella form då styrelsen inte var beslutsmässiga men diskussioner hölls. 

Mötesgrupp 

SRRS/Södra 
Mötesort 

Hässleholm 
Mötesdatum 

2018-03-18 
Starttid 

11:00 
År/Mötesnr 

2018/3 

Närvarande 

(ordförande), Lena Nilsson (vice ordförande), (sekreterare), Margareta Lantz (kassör), Kenneth Nilsson (ledamot), Jenny Rylander 

(suppleant) och Susanne Sjögren (suppleant). 
 

 

 

 
Lena Nilsson Kenneth Nilsson Susanne Sjögren 

 
Justeras mötesordförande Justeras protokolljusterare Protokollförare 

Inledningsvis bör ovanstående upplägg förklaras. Dessa möten har ”bakats” ihop och den första dagordningen gäller 

för alla möten då styrelsen inte kunnat slutföra vissa punkter och ingen ny dagordning har då gått ut till resterande 

möten. Det har berott på tekniska problem med Skype och förhinder, vilket resulterade i ett fysiskt möte.  

 

Som bakgrund bör tilläggas om att ordf. Magnus Lundberg och sekr. Ulrika Hall meddelade styrelsen via mail 2018-

02-23 att de lämnade sina poster vakanta med omedelbar verkan. Därav punkten 12.1. Detta menar de att det beror 

på samarbetssvårigheter och ej fått körersättning utbetalt (2017).  

 

Tilläggas bör också att det står suppleanter efter Jenny Rylander och Susanne Sjögren men med ovan situation kliver 

de upp och blir per automatik ordinarie ledamöter och därmed är styrelsen beslutsmässiga. 

 

§11. Mötets öppnande 

 Lena Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

11.1. Val av protokollförare 

Susanne Sjögren erbjöd sig att vara protokollförare. 

11.2. Val av protokolljusterare 

Kenneth Nilsson utsågs att justera protokollet. 

11.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§12. Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

12.1. Tillsättande av ordförande och sekreterare 

Denna punkt har fortlöpande diskuterats avigt och rätt. Det har under resans gång kommit in krav från 

Magnus Lundberg och Ulrika Hall om att de kommer tillbaka om de får körersättningen utbetald till 

fullo, få komma tillbaka till ordinarie poster och att det även legitimeras av Lena Nilsson, vice 

ordförande och Margareta Lantz, kassör. 

Under processens gång meddelar Lena Nilsson och Margareta Lantz om att de kommer meddela 

SRRS/Centrals ordförande Kjell Rörström om att de lämnar sina poster. De menar dock att de 

tillsamman med övriga i styrelsen gör det som för stunden behövs göras då vissa evenemang redan är 

planerade. 

Diskussion har förelegat om att det inte känns bekvämt, framförallt för nya ledamöter, att behöva reda 

i ovan nämnda process. Alla i styrelsen är dock överens om att detta får SRRS/Centralt hjälpa oss 

med. Nuvarande styrelse finner inget annat alternativ än att utlysa nytt årsmöte och ge valberedningen 

i uppdrag att utse ny styrelse till SRRS/Södra. 
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Lena Nilsson Kenneth Nilsson Susanne Sjögren 

 
Justeras mötesordförande Justeras protokolljusterare Protokollförare 

13. Rapport AU (Arbetsutskott) 

 Inget att rapportera. 

14. Bordlagda ärenden 

14.1. Reseersättning 

Vad gäller körersättningen beslutades det att delar av körersättningen ska utbetalas, vilket Margareta 

Lantz reserverar sig emot. Styrelsen grundar det på att det var under 2017 otydliga riktlinjer om 

huruvida detta ska hanteras och att beslut först togs på årsmötet om vad som gällde. Dock har en 

beskrivning över anledningarna till körningen kommit styrelsen tillhanda och därmed blev utfallet en 

del av det som Magnus Lundberg och Ulrika Hall yrkar på.  

Styrelsen har upprättat en ”Ansökan om körersättning lämnas till styrelsen i SRRS/Södra”, se bifogad 

fil. 

14.2. BISS-2020, 1-2 augusti 

Möte med Backagård; Lena Nilsson har varit i kontakt med dem och boende har löst sig. 

Förslag på domare; Margareta Lantz har återkopplat om att det tidigare tagits beslut om detta, 2018-

02-05. Lindsey Barnes (GB) och Hassi Assenmacher-Feyel (Germany). 

15. Inkomna ärenden 

  Inget att rapportera. 

16. Ekonomiärenden 

 Det fanns frågor kring fakturan från Röstånga Gästgiveri om förtäringen vid årsmötet.. Margareta 

Lantz fick i uppdrag att undersöka saken, vilket har lösts sig och med rätt fakturering. 

17. Medlemsärenden 

  Inga styrelsen kände till i nuläget. 

18. Aktiviteter 

18.1. Rasspecial 2018 

Ringsekreterare; Beatrice Hultfeldt och Agneta Johnsson är klara och gjort överenskommelse med 

Lena Nilsson som också ordnar med avtalen. 

Domarvärd; Ulf Stålnek har tackat ja till uppdraget. 

CUA – Sören Holmgard har tackat ja till uppdraget. 

Kommissarie; fortfarande ? 

Bestyrelse; Henrietta Lindkvist har tackat ja till uppdraget dock behövs det ytterligare en person. 
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Lena Nilsson Kenneth Nilsson Susanne Sjögren 

 
Justeras mötesordförande Justeras protokolljusterare Protokollförare 

18.2. Föreläsning med veterinär Fanny på Din Veterinär: leder och/eller parasiter onsdagar 18-20 

Datum bestämt till den 11 april. Inbjudan utlagd på hemsida och FB. Jenny Rylander är på plats och 

kollar av med Ulrika Hall vad gäller anmälningar. 

18.3. BPH Lund 7 april 2018 

Inbjudan utlagd på hemsida och FB 

18.4. BPH Örkelljunga 7 okt 2018 

Inbjudan utlagd på hemsida och FB 

18.5. BPH Småland/Halland 

Halland bokat till 16/6 i Halmstad. Margareta Lantz frågar Eva Linnér om hon vill företräda 

SRRS/Södra där på plats, vilket hon säger ja till. 

18.6. Viltspårstävling 27/5 Kågeröd 

Uteblir då den inte är utannonserad. Dock blev Eva Linnér tillfrågad, av Margareta Lantz, om att 

framöver kunna anordna ”prova på spår” och kurs för anlagsprov och vidare till öppenspår, vilket hon 

var positiv till. 

19. Övriga ärenden 

  SRRS/Södra delegater till Fullmäktigemötet är; 

Lena Nilsson, Margareta Lantz, Kenneth Nilsson, Jessica Ekstrand, Karolina Jacobsson, Gisela 

Lindberg, Rebecca Johansson, Cornelia Olsson-Lundberg. 

Suppleanter är; 

Henrietta Lindkvist och Margaretha Borglin. 

20. Nästa styrelsemöte 

  Bordlägges 

21. Mötets avslutande 

  Lena Nilsson avslutade mötet och tackade för god samverkan. 


