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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 

 
 

Mötesgrupp 

SRRS/Norra 
Mötesort 

Skype 
 Mötesdatum                  Mötestid 

2018-03-18            19:00-20:30 
År/Mötesnr 

2018/02 

Kallade 

Eva Bryntse (ordförande), Maria Forsberg (vice ordförande), Hélène Lewinter (sekreterare), Mia Lundin (kassör), Anneli Arnell 
(ledamot), Birgitta Norberg (ledamot), Erika Öhlin (suppleant), Marie Edin (suppleant), Michael Hindström (suppleant), Anna Tedfelt 
(suppleant) och Cecilia Enström (suppleant) 

 

Anmält förhinder 

Anneli Arnell, Maria Forsberg och Cecilia Enström 

 

 

Justeras mötesordförande 

 

 
Eva Bryntse 

Justeras protokolljusterare 

 

 
Birgitta Norberg 

Protokollförare 

 
 
Hélène Lewinter 

 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 

 

§11.   Mötets öppnande  

  Eva hälsade alla välkomna. 

 

11.1  Val av protokolljusterare 

 Birgitta valdes till protokolljusterare tillsammans med ordförande. 

  

11.2  Godkännande av dagordning 

 Under §20 läggs till punkt §20.1 RAS. 

 Dagordningen godkändes efter tillägget. 

 

§12.   Föregående mötesprotokoll 

  Justerat och finns på hemsidan. 

  

§13.   AU 

  Inget att rapportera. 

 

§14.   Bordlagda ärenden 
Söka ledamöter till Valberedningen 

Eva skriver och lägger ut på FB-gruppen om att vi söker två personer till Valberedningen. 

  

§15.   Rapport sekreterare/Inkomna ärenden 

  Vi har fått Fullmäktigehandlingarna från SRRS/C. 

  

§16.   Rapport kassör/Ekonomiärenden 

  Ekonomin är god. 

  

§17.   Medlemsärenden 

  Eva har blivit kontaktad gällande intyg över medlemskap. Mia tog över ärendet. 

 

Hélène informerar om att det i Fullmäktigehandlingarna framgår att SRRS/N ökat sitt 

medlemsantal under 2017 vilket är glädjande. 

  

§18.   Kommunikationsärenden 

  

18.1  Ridgeback-Nytt 

Manusstopp är den 27 maj och styrelsen ska då ha skickat in presentation av styrelsen 

2018. 

Under april ska samtliga styrelseledamöter skicka sina presentationer till sekreterare 

Hélène som skickar vidare till RR-Nytt. 
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18.2  Hemsida 

 Hélène uppdaterar löpande. 

  

18.3  Facebooksidan 

Viktigt att vi lägger upp aktiviteter som sker i vårt stora område trots att det inte är 

SRRS/N som arrangerar detta. 

  

§19.   Aktiviteter 

 

 19.1  Inoff utställning 1 maj 2018 

Sista anmälningsdatumet är 10 april. Vi får gärna dela denna inoff utställning så att det 

blir minst 40 deltagande hundar så att denna aktivitet blir av. Eva går igenom detaljerna. 

 

19.2  Planering av årets aktiviteter.  

 Planerade aktiviteter i år är: Oppigårdsmästerskapet/viltspår, RR-race samt ringträning. 

Så fort dessa aktiviteter har datum med mera kommer vi lägga ut dessa på RR-Nytt, FB 

och hemsidan. 

 

Eva informerade lite om BISS-2019. 

 

§20.   Övriga ärenden 

  

 20.1 RAS 

AUK har den 16 mars 2018 lagt ut RAS på SRRS hemsida för revidering och enkätsvar 

från uppfödare/medlemmar. Svar ska vara inne senast den 27 mars. 

Vår första tanke är att det är väldigt kort svarstid med tanke på att AUK haft ett antal år 

på sig att skriva denna. Vi tror att detta beror på att Fullmäktige är den 14 april och då 

ska RAS röstas igenom så att de kan skicka den till SKK för godkännande. 

Om vi inte besökt SRRS hemsida så hade vi inte sett att RAS var ute för revidering då 

inga mail eller annat skickats till styrelsen. Detta är inte bra då det är viktigt att så många 

som möjligt hinner läsa igenom och återkoppla samt svara på enkäten. 

 

Eva föreslår att vi ska kontakta uppfödarna i SRRS/N för diskussioner under vecka 12. 

Eva ordnar med en sådan grupp och kontaktar uppfödarna. 

Viktigt att alla uppfödare läser igenom, återkopplar och svarar på enkäten! 

  

§21.   Nästa styrelsemöte  

  Nästa möte är den 22 april klockan 19:00 via Skype. 

 

§22.  Mötets avslutande 

  Eva tackade alla för ett bra möte. 


