
                                                                                                                                                                            

 

Styrelsemöte för SRRS Västra  

 

Datum: 2010-09-08 

Plats: Drottninggatan, Göteborg 

Närvarande: Caroline Jensen, Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg 

Frånvarande anmälda förhinder: Louise Rosengren, Håkan Christiansson, Josefine Öhman, 

Joachim Bonander 

Möte nummer: 6 

 

 

§ 76   Mötets öppnande 

          Mötet öppnas och alla hälsas välkomna. 

 

§ 77   Val av ordförande 

          Jazmine Ohgami valdes till ordförande. 

 

§ 78   Val av Mötessekreterare 

Sofia Orvelind valdes till mötessekreterare. 

 

§ 79   Val av Justeringsman 

          Caroline och John S. och justerar dagens protokoll. 

 

§ 80   Dagordning 

Dagordningen godkännes. 

 

§ 81  Föregående mötesprotokoll  

Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa 

möte istället. 

 

§ 82  Inkommet från C 

*SRRS/C | Protokoll från styrelsemöte 2010-04-28 

 

*SRRS/TK | Angående anmälan av utländska hundar till SRRS utställningar 

  

*FW: Nya ägare i raser tillhörande SRRS (2010-04-29   

 

*FW: Nya ägare i raser tillhörande SRRS (2010-05-04) 

 

*FW: Nya ägare i raser tillhörande SRRS (2010-05-11) 

 

*FW: Nya ägare i raser tillhörande SRRS (2010-05-20) 

 



*FW: Nya ägare i raser tillhörande SRRS (2010-05-18) 

 

*FW: Nya ägare i raser tillhörande SRRS (2010-05-25) 

 

*FW: Nya ägare i raser tillhörande SRRS (2010-05-27 

 

*FW: [Fwd: U-märkta klubb SPEC KL RHODESIAN RIDGEBACK] 

 

*FW: [Fwd: Nya medlemmar SPEC KL RHODESIAN RIDGEBACK] 

 

*FW: [Fwd: Medlemsstatistik SPEC KL RHODESIAN RIDGEBACK] 

 

*SRRS/C | Kontaktuppgifter domare 

 

*Ämne:  FW: SRRS/C | Viktig information från SKKs utställningskommitté   

 

*SRRS/TK | Officiella utställningar 2012 

 

*SRRS/TK | "Deadlines" inför utställning 2012-06-03 

 

*SRRS/C | Protokoll från styrelsemöte 2010-05-27 

 

*SRRS | Protokoll från fullmäktigemöte 2010-04-10 

 

*SRRS/C | Nästa styrelsemöte 

 

*SRRS/C | Inbjudan till utbildning avseende nya utställningsregler (svar senast 2010-

09-15) 

 

*SRRS/TK | Resultatredovisning från utställning 2010-05-15 

 

*RE: SRRS/TK | Resultatredovisning från utställning 2010-05-15 

 

*SRRS/TK | Frågor angående listregler (svar senast 2010-08-30) 

 

*FW: [Fwd: Championshipshow Rhodesian Ridgeback CLub Netherlands September 

4th 2010] 

 

*FW: Resultatregistrering från utställning 

 

*FW: Resultatregistrering från utställning (korrigering) 

 

*FW: Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur 

 

*FW: Nya ägare i raser tillhörande SRRS (2010-06-01) 

 

*FW: Nya ägare i raser tillhörande SRRS (2010-06-08 



 

*FW: Nya ägare i raser tillhörande SRRS (2010-06-22) 

 

*FW: Nya ägare i raser tillhörande SRRS (2010-06-29) 

 

*FW: Nya ägare i raser tillhörande SRRS (2010-06-15) 

 

*FW: Nya ägare i raser tillhörande SRRS (2010-07-02) 

 

*FW: [Fwd: Medlemsstatistik SPEC KL RHODESIAN RIDGEBACK] 

 

*FW: [Fwd: Nya medlemmar SPEC KL RHODESIAN RIDGEBACK] 

 

*FW: Nya ägare i raser tillhörande SRRS (2010-06-17) 

 

*FW: [Fwd: U-märkta klubb SPEC KL RHODESIAN RIDGEBACK] 

 

*SRRS/C | Nästa styrelsemöte 2010-08-25 

 

*SRRS/TK | Certifierade utställningsansvariga (svar senast 2010-09-30) 

 

*SRRS/TK | Certifierade utställningsansvariga (svar senast 2010-09-06) 

 

*SRRS/C | Protokoll från styrelsemöte 2010-05-29  

 

*SRRS/C | Protokoll från styrelsemöte 2010-07-06 

 

*SRRS/TK | Ansökan om officiella utställningar 2013 (SRRS/Västra) 

 

*SRRS/TK | Ändring av utställningsprogram 2011 

 

*FW: Inbjudan till Rasklubbstorget på MyDog 

 

*SRRS/TK | Angående Ridgebackspecialen 2013 

 

*FW: SRRS/C | Inbjudan till utbildning avseende nya utställningsregler (svar senast 

2010-09-15 

 

*RE: SRRS/C | Inbjudan till utbildning avseende nya utställningsregler (svar senast 

2010-09-15) 

  

 

  

§ 83  Vad ska skickas till C 

         Detta protokoll skickas efter justering till SRRS C. 

                 



§ 84  Ekonomi 

Kassör har redovisat resultat till och med augusti samt prognos för resten av året. Resultatet är 

högre än budgeterat, med god likviditet. Vi avvaktar fortfarande kostnader för utställningen den 

15/5 på Tjolöholm för domararvode och reseräkning samt faktura för stambokföringsavgift från 

SRRS/C. 

 

§ 85  Medlemsärenden 

          Inget att rapportera. 

 

§ 86  Tävlingsverksamhet 

 

         Viltspårsmästerskap 1/5-10:  

Styrelsen har tidigare beslutat att köpa en present till Inger och Roger för ca: 500:- (Josefin eller 

Sofia ordnar med present.) Ej överlämnad ännu. 

 

          Tjolöholm 15/5-10: 

Resultatrapport till SRRS C är inskickad med reservation för tillkommande kostnader för domare 

samt stambokföring.  

 

          Tångahed 14-15 maj 2011 Dubbelutställning (2 + 2 cert): 

Tångahed är bokat. Sofia har skickat ansökan om ändrad plats per mail till Jessica/TK. 

  

4 domare utav 4 är kontrakterade och godkända av TK och SKK. Kopior av kontrakten sänds till 

TK (John ansvarar för detta). 

 

Josefine får i uppdrag att hitta och boka boende för 4 domare (2 enkelrum + ett dubbelrum) i 

Vårgårda eller Alingsås. (får ej bo på Tångahed) 

 

Styrelsen beslutar att arrangera Mönstring på lördagen. Domarförslag Susan Falk – Jazmine 

kontaktar Susan. 

 

Jazmine får i uppdrag att kontakta Reidar för frågor angående katalog.  

 

Alla i styrelsen uppmanas att hitta sponsorer. 

 

Vi behöver ta fram en annons för utställningen för publicering i bla RR-nytt, SRRS hemsida. Vi 

skall även ta fram en banner för publicering på uppfödares hemsidor. Vi kollar med Josefine om 

hon kan Photoshop?  

 

Ringsekreterare – Vi behöver 4 st ringsekreterare i två dagar vardera. Jazmine får i uppdrag att 

kontakta Beatrice Hultfeldt med förfrågan. 

 

John har kontakt med en kennelkonsulent som vi bjuder in för en föreläsning/diskussionskväll. 



 

          Tångahed 2012: 

Vilka aktiviteter kan vi kombinera ihop med utställningen? Alla i styrelsen uppmanas fundera på 

fler aktiviteter som går att arrangera i samband med utställningen. 

 

§ 87  Rapport hemsidan 

Inget att rapportera. 

 

§ 88  Övrigt 

Alla styrelsemedlemmar får i uppdrag att maila Caroline en lista på samtliga tillgångar som 

tillhör SRRS Västra som förvaras hemma. Caroline sammanställer listan och mailar ut till 

samtliga. Vi påminner alla att maila detta igen!  (Den som inte har någon utrustning 

hemma skickar ett mail och bekräftar detta.) 

 

Joachim och Louise ansvarar för artikeln om viltspårstävlingen 2010 till RR nytt.  

Ingen artikel är publicerad och Joachim och Louise är frånvarande vid detta möte.  

 

Aktiviteter i höst?  

Josefine har fått i uppdrag att ta reda på mer information om Lure Coursing i Borås. 

Caroline kollar ang LC i Alingsås. 

Arrangemang av ev LC-event arrangeras per mail. 

 

Årsmöte – Förslag på datum är 30/1 kl 11.00. Förslag på plats: Kungliga Hundar. Sofia 

kollar med Tina om vi kan vara hos henne. (Andra alternativ är Nya Varvet) 

 

§ 89  Nästa möte 

Onsdag 24/11 kl 17.30 på Drottninggatan (Surikat) Mötet flyttat till onsdagen den 10/11 kl 

17.30 på Drottninggatan 26, Gbg (Surikat) 

 

§ 90  Mötet avslutas. 

  

 

 

 

........................................   ......................................... 

Jazmine Ohgami   Sofia Orvelind 

Ordförande    Protokollförare 

 

 

........................................    …………………………… 

Caroline Jensen   John S. Berg   

Justeringsman   Justeringsman 

 



 

   

 

 


