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101.     Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

Anneli valdes till sekreterare 

Marievaldes att tillsammans med Eva justera protokollet. 

Dagordningen godkändes 

 

102.     Föregående mötesprotokoll 

Justerat och utlagt 

 

103.     Rapport AU 

Det har inte varit något AU. 

 

104.     Bordlagda ärenden 

Saknas bordlagda ärenden 

 

105.     Rapport sekreterare/Inkomna ärenden. 

Jessica SRRS/C har skickat ut sammanställning angåendeaktuella medlemmar. Dags att lägga ut tid för 

årsmöte 21:a februari-21kl 19.00.Pga rådande pandemiläge blir mötet digitalt, troligen via Zoom. 

 

106.     Rapport ordförande 

SRRS/C är i nuläget inte intresserade av att bekosta lokalavdelningarnas försäkringar. Arbetet med hur 

Lokalavdelningar ska få större ekonomiskt tillskott har inte påbörjats. Förslaget att räkna ihop tävlings- 

resultat för -20/-21 avslogs med hänsyn till att regler inte kan ändras i efterhand. SRRS har en icke 

bindande 

resepolicy, dvs respektive lokalavdelning har möjlighet att besluta på annat sätt.Lokalavdelning har också 

Möjlighet att ansöka om extra medel. 

Till nästa ordförandeträff ,26/11 tar Eva med att Hemsidan bör ges mera frihet i utformning alt att SRRS/C 

tar över helt. Hur göra med listor under-21? 

 

107.     Rapport kassör/Ekonomiärenden 

Fortsatt god ekonomi. Inga aktuella utgifter. 

. 
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108.     Medlemsärenden 

Inget att rapportera 

 

109.     Kommunikationsärenden 

Marie har ordnat julannons till Ridgeback-Nytt. Johanna har skrivit om RR-racet. Annons angående 

årsmötet 

kommer också med i tidningen .Förhoppningsvis kommer det även en artikel om kommande nosework 

kurs. 

Eva efterlyser bilder till facebooksidan. 

           

110.     Aktiviteter 

Höstens avels/medlemsträff var tvingades ställas in pga rådande pandemiläge.Nosework kurs 28-29/11 i 

Söderalas Hundhall blir av,4 ev 5 anmälda. Norra beslutar att avvakta med att planera för rallytävlingar  

under –21.Vi satsar på att få till vandringar,viltspårstävling och ridgebackracet.Vi planerar för virtuell ut- 

ställning under februari. Eva letar domare, Rosetter kollas av Linda.Målet är att avels/medlemsträffen kan  

genomföras i Örnsköldsvik under våren. 

 

 

111.     Övriga ärenden. 

Beslutades att Norra ,i linje med Olles förslag ska starta Instagramkonto. Olle utsågs att vara ansvarig. 

Norrasida, ett forum att lägga ut duktiga medlemmar, hundar och kanske också presentera nya medlemmar. 

Eva kollar upp så det inte strider mot GDPR:s regelverk. Att vi startar Norralista med regler enligt 

SRRS/C, 

Förutom att 3 resultat räcker och att dessa inskickas senast 31/12 

  

 

112.     Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte via Skype,söndag 24:e januari -21  kl 19.00  

 

113.     Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet 

 


