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SRRS Västra 

Mötesort 

Skype 
 

Mötesdatum 

2011-04-20 
Utskriftsdatum 

2011-04-22 
 

Mötesnr/Verk.år 

4/2011 

Närvarande 

John Berg, Caroline Jensen,  Louise Rosengren, Ann-Sophie Lidman,  Anne Löfqvist. 

Anmält förhinder 

Joachim Bonander, Håkan Christiansson, Josefine Öhman 
 
 

 

 

Protokollförare 

 

Anne Löfqvist  

 

Justeras mötesordförande 

 

John Berg 
 

Justeras justeringsperson 

 

Louise Rosengren och Caroline Löfqvist 
 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 

  §32.         Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

       32.1   Val av protokollförare 

Anne Löfqvist utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

       32.2   Val av protokolljusterare 

Louise Rosengren och Caroline Jensen utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

       32.3   Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

§33.        Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen beslutade att godkänna och bordlägga föregående mötesprotokoll.  

§34.        Inkommet från SRRS/C 

 SRRS/C | Medlemslista per 2011-03-29 

    

§35.        Vad ska skickas till SRRS/C  

        35.1  Mötesprotokollet efter justering. 

§36.        Ekonomi 

Godkännes utav styrelsen. 

§37.        Medlemsärenden 

 

       37.1  Inga inkomna medlemsärenden 

     

     

§38.        Tävlingsverksamhet 

 

       38.1  Viltspårsmästerskap 1/5-11 Väne Ryr. 

                Louise och Joachim ansvarar för planeringen och anmälningarna och kommer själva att vara  
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                på plats vid genomförandet. (fortlöper) 

 

       38.2  Dubbelutställning (2+2 cert) 14-15/5-11 Tångahed. 

             Det har kommit in några anmälningar till efter förlängningen p g a RR-nytt som var försenat. 
Lördag 114 hundar, och söndag 108 hundar. 

  
Tält: Anne kollar på Jysk eller liknande om vi kan köpa ett party tält för 3 - 4 000kr. 

   
Grill: Vi bestämde att vi står för grillar, kol och dricka till maten (läsk). Så får utställarna ta med själva 
vad de vill grilla. 

     Vi behöver några klotgrillar. Anne tar med en och John tar med en.  Någon till kanske behövs? 
          John tar även med grillkol och tändvätska. 
          Louise fixar dricka till grillen + 4 flaskor vin till ringsekreterarna. 
          Josefine kan vi få till någon liten blomma till ringsekreterarna också? 4 st.  

Vi bestämde också att vi grillar direkt efter utställningens slut så får även de som åker hem en chans att 
mingla och ha trevligt. 

  
Veterinär: Ann-Sophie hör med distriktsveterinären i Vårgårda om de kan vara behjälpliga med 
jour under utställningsdagarna. 
Vi behöver inte ha någon veterinär på plats så hon kollar igen med Västra om de kan ha telefon jour för 
oss. (de har ju ändå öppet både lördag och söndag).  

  
Första hjälpen kit: till både hund och människa. Har vi eller ska vi skaffa? (Jag missade lite där). 

           Louise skaffar kortisontabletter så det finns på plats. 
          Telefonnummer till veterinär och läkare skall stå med i katalogen. 
  

Högtalare: Bestämde vi att vi hoppar över. 
           John hälsar välkomna och presenterar domare. 
           Bea Hultfelt vill gärna säga några ord innan utställningen drar igång. 
  

Mönstring: Lulu Petterson blev mycket glad att bli tillfrågad som mönstringsdomare så vi kör på henne. 
  

Boende: John stämmer av med Tånga Hed hur många sängar vi har kvar.  
Lulu behöver 1, Anne 1, Carro 2, och 2 till ringsekreterare. Jazmine har tidigare sagt att hon vill ha en 
stuga. 

  
Tipspromenad: Sätter vi ut fredag kväll och plockar in lördag e m. Vinst lösgodispåse. Anne inhandlar 
den. 

  
Kritik- och nummerlappar. Louise beställer det från Royal Canin. Levereras till John. 
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Domargåvor: John hör med Susann Falk om hon har tavlor att sälja till oss och vad de i så fall kostar. 

  
Fotografering: Ann-Sophie tar med kamera och ansvarar för fotograferandet. (Hon skall ställa hund så 
hon kommer behöva lite hjälp). 

  
Vinster till avels- och uppfödarklasser: Vi tar foton på vinnande grupper och förstorar och ramar in, och 
skickar till vinnarna.  

           Josefine kan du göra snygga presentkort till detta? 
           Vi pratade även om att eventuellt göra likadant med vinnande junior osv. Louise kollar priser.  
  

Sopsäckar, vägbeskrivning: John  
  

John skickar ny katalog översikt till Louise, han har även haft kontakt med domarna och kommer ta ny 
kontakt med dem och även med ringsekreterarna. 

           Maillista för PM är klart. 
  

Utställningsstart blir klockan 9. 
        
 

 

§39.        Rapport hemsidan 

 

               Inget att rapportera. 

             

 

§40.        Övrigt 

 

               Inget att rapportera 

 

§41.        Nästa möte 

 

               Nästa styrelsemöte äger rum den 27/4-11 hos Joachim på DB Schenker. 

 

§42.        Mötet avslutas. 

 

              Ordförande tackade alla och avslutade det ordinarie styrelsemötet. 


