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PROTOKOLL 

§33. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

33.1. Val av protokollförare  

Katarina Grege utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

33.2. Val av protokolljusterare 

Ulrika Hall utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

33.3. Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen. 

§34. Föregående mötesprotokoll 

34.1. Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll. 

§35. Rapport AU 

35.1. Inget att rapportera 

§36. Bordlagda ärenden 

36.1. Styrelsen beslutar att Helena väljer ut ett bokföringsprogram. 

§37. Inkomna ärenden 

37.1. Styrelsen beslutar att Christina kontaktar Sonja Nilsson SRRS/C, så hon hjälper till att betala tillbaka 

viltspårsavgifterna. 

37.2. Margareta Lantz har kontakt med Lindsey Barnes ang hennes flygbiljett. Hotellrummet är avbokat. 

37.3. Styrelsen beslutade att Katarina mejlar ringsekreterarna och meddelar att utställningen är inställd. 

37.4. Styrelsen beslutade att Christina och Felicia pratar med BISS gruppen om vi glömt något. Dom har 

möte nästa vecka. 

§38. Ekonomiärenden 

38.1. Inköp av bokföringsprogram. Styrelsen beslutar att Helena väljer ett program. 

§39. Medlemsärenden 

39.1. Christina skickar ut kort till nya hundägare. Vi ökar medlemsantalet hela tiden, vilket är glädjande. 
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PROTOKOLL 

§40. Aktiviteter 

40.1. Alla planerade aktiviteter som viltspår, utställningar, promenader och banrace är inställda pga 

Corona. 

40.2. Vi i styrelsen ska undersöka hur vi skall kunna aktivera våra medlemmar på distans via nätet. 

Flera bra förslag har kommit in redan som: 

- Mikael Nilsson, uppfödare, domare, tränare, föreläsare, I huvudet på domaren, Hur man väljer 

avelsdjur, Förberedelser för vinst i utställningsringen. 

- Veckans utmaning; nose work, trixkonster mm. 

- Webföreläsning av veterinär om tex ”Sommarens faror” som fästingar och deras sjukdomar och 

profylax, ormbett - vad göra själv på väg till veterinären, överhettning - vad göra själv innan 

veterinär, algblomning mm. Helena kolar upp prisförslag. 

- Friskvård som Jenny kan tipsa om. 

- Ev bjuda in andra lokalaklubbar. 

- Kolla upp hur mycket föreläsarna vill ha i ersättning, det avgör hur mycket vi ev ska ta betalt av 

deltagarna. 

- Christina sätter ihop ett frågeformulär om vad medlemmarna gör /vill göra med sin / sina hundar. 

Då vet vi vad vi skall erbjuda för aktiviteter. 

§41. Övriga ärenden 

41.1. Profilkläderna, vi är flera i styrelsen som fått våra jackor/västar där det inte fanns tryck på ryggen, så 

dom får skickas tillbaka. Var och en får beställa sin jacka/väst. 

41.2. Rutiner för att uppdatera hemsida och FB sidan. Hjälpa Felicia genom att meddela henne om något 

skall ändras eller tas bort. Christina har ändrat inställningen på Södras FB sida, så alla inlägg måste 

godkännas. 

§42. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa arbetsmöte den 29 maj klockan 18.30 i Genarp. 

§43. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


