
 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS/Södra 
Mötesort 

Staffanstorp 
 Mötesdatum 

2020-08-05 
År/Mötesnr 

2020/06 

Närvarande 

Christina Hallberg Olsson (Ordförande), Denniz Jönsson (vice ordförande), Helena Augzell (kassör), Emma Mårtensson (ledamot) 

och Jenny Svenhard (suppleant). 

Ulrika Hall (ledamot), Jenny Rylander (ledamot), Filip Ingebritsen (suppleant) och Felicia Bulkin (ledamot) är med via Skype. 

Anmält förhinder 

Katarina Grege (sekreterare) 
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PROTOKOLL 

§55. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

55.1. Val av protokollförare  

Christina Hallberg Olsson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

55.2. Val av protokolljusterare 

Jenny Rylander utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

55.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

§56. Föregående mötesprotokoll 

 Lästes upp och godkändes 

§57. Rapport AU 

Inga AU-beslut sedan föregående möte 

§58. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden sedan föregående möte 

§59. Inkomna ärenden 

Inga inkommande ärenden sedan föregående möte. 

§60. Ekonomiärenden 

Patroner och papper har köpts in till skrivare åt kassör och sekreterare 

§61. Medlemsärenden 

61.1. Central önskar att vi prioriterar att behålla och helst öka på medlemsantalet. Det finns ett förslag hos 

SKK att x antal medlemmar ska uppfyllas för att kunna vara en specialklubb inom SKK. Inga beslut är 

fattade ännu. Vi diskuterade olika åtgärder. Vi tror att det är viktigt att man känner att det är 

meningsfullt att vara medlem i SRRS. Vi diskuterade olika aktiviteter som är medlemsvänliga. Vi har 

gått ut och frågat de som följer oss på Facebook och där var enkla aktiviteter som ex. promenader 

populära. Central ska komma ut med en medlemsenkät, det var 4-5 år sedan förra enkäten.  

§62. Aktiviteter 

62.1. Vi har genomfört ett webinar och vi hade en promenad med tipsrunda i juni.  
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PROTOKOLL 

Aktiviteter som vi planerar att genomföra i höst:  

Promenader både i Skåne och Småland -  Felicia och Filip ska kolla upp markerna i närheten där de 

bor. Christina kollar bra promenadstråk. Alla får vara aktiva och säga till om eller när man hittar bra 

promenad (och grill) stråk.  

Banrace – Katarina får kontakta banansvarige igen. Ryktet säger att de är igång igen.  

Nosework för både nybörjare och erfarna – Det finns möjlighet att hyra hall i Helsingborg, Vi2 

Hundcenter. Ulrika kan instruera och leda små grupper i Nosework.  

Drag – prova på, barmark – jogga, cykla eller kickbike. Felicia skulle ta reda på lite mer om denna 

aktivitet.  

Inomhussök – rolig och enkel aktivitet som inte kräver några förkunskaper. Vi kan antingen kontakta 

Dogs-by Marie of Sweden eller så kan vi ordna själva i något ridhus. Felicia ska kolla med Bökebergs 

Ridgymnasium om de hyr ut sitt ridhus.  

Webinar med Mikael Nilsson. Styrelsen beslutade att vi köper in hela paketet med föreläsningar så har 

vi det under hela hösten eller hösten/vintern. Det är för medlemmar. Christina meddelar de övriga 

lokalklubbarna och erbjuder dem att vara med (och betala).  

 

Vi kommer säkert på fler saker vi kan göra under hösten trots pandemi och social distansering. Ex. 

ringträning, BPH (står på hemsidan att vi ska ha det den 4/10 i Örkelljunga) eller viltspår.  

§63. Övriga ärenden 

63.1. Hemsidan Felicia önskar att få in foto och lite text på de aktiviteter vi gjort. Christina och Katarina 

ansvarar för att skicka info från promenaden och Helena och Denniz ansvarar för att skicka material 

från webinariet med Ina. Det är viktigt att den som ordnar en aktivitet – kontaktar Felicia och 

skriver ner all information som ska vara med på hemsidan. Felicia kan inte gissa vad det ska stå.  

Ulrika kommer att stötta Felicia med hemsidan.  

 

Det finns inget avtal skrivet med någon domare för rasspecialen år 2021. Det är fritt fram att boka 

Lindsey, den domaren som skulle döma på BISS-2020.  

 

Nya vykort till nya medlemmar är beställda.  

 

RR-nytt – sista manusstop den 24 augusti. Alla uppmanas att försöka bidra med något till tidningen. 

Om det inte blir till denna gång så är det alltid välkommet att skicka in till Johan A, han tar in det när 

det passar.  

§64. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa arbetsmöte den 10 september  klockan 18,30 i Helsingborg. 

§65. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


