
 
 
 

Mötesgrupp 
SRRS/Östra 

Mötesort 
Digitalt, Zoom 

 Mötesdatum 
2021-04-07 

År/Mötesnr 
2021/04 

Närvarande 
Paula Pukk (ordförande), Pernilla Ahlsvärd (vice ordförande), Elin Nylander (kassör), Anna-Karin Häger (suppleant) och Margareta 
Lindius (suppleant). 
Anmält förhinder 
Ulrika Källse (sekreterare), Helen Dellgren, Ninni Stener, Johan Bevinder 

 
 

Justeras mötesordförande 

 
Paula Pukk 

Justeras protokolljusterare 

 
 Elin Nylander 

Protokollförare 
 
 
 
 Margareta Lindius 
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PROTOKOLL 

§11. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

11.1. Val av protokollförare  
Margareta Lindius utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

11.2. Val av protokolljusterare 
Elin Nylander utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

11.3. Godkännande av dagordning 

§12. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från styrelsemöte 2021-03-10 är under justering. 

§13. Rapport AU 

13.1. Östra har föreslagit till centralstyrelsen att ställa in BISS’et. 

§14. Uppföljning av ärenden från tidigare möten 

14.1. Vi lägger in denna punkt på varje styrelsemöte vad som återstår att åtgärda från föregående möte. 

14.2. Paula bokar tid med Jessica för genomgång av inloggningsuppgifter till hemsidan mm. likt 
konstaterades på senaste mötet behövde göras. 

14.3. Facebook: Paula skriver en presentation av styrelsen till medlemmarna likt konstaterades på senaste 
mötet behövde göras. 

14.4. Ämnet från tidigare möte om regler för sociala medier: styrelsen beslutar att tacka ja till Jessicas 
erbjudande att Central tittar på att sammanställa gemensamma regler.  

14.5. Protokollet som konstaterades saknat på årsmötet är nu upphittat (var feldaterat) och är nu på rätt 
plats. 

§15. Bordlagda ärenden 

15.1. Inget att rapportera.  

§16. Inkomna ärenden 

16.1. Rapport från samverkansmötet:  

16.1.1.1. Södra ska ordna föreläsning om foderberikning som de tänkt bjuda sina medlemmar på. 
För att öppna upp för fler deltagare valde samtliga lokalklubbar att dela på kostnaden och 
således bjuda alla sina medlemmar på denna föreläsning. 

16.1.1.2. Viltspår togs upp och hur det ska ordnas under pandemin. 
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§17. Ekonomiärenden 

17.1. Elin kontaktar Ulrika Hall om att få fakturan för webföreläsningen om foderberikning som Östra ska 
betala.  

§18. Medlemsärenden 

18.1. Inget att rapportera.  

§19. Aktiviteter 

19.1. Viltspår: Paula pratar med Johan om hur vi ska lägga upp årets viltspår. Margareta planerar att ordna 
till en prova på/träningstävling i Agility.       

19.2. Elin planerar en lydnadsträning i samarbete med Hundlandet Norra 

19.3. Helene och Anna-Karin har planer på en promenad i Saltsjöbaden Solsidan. 

19.4. Elin planera en promenad i Nackareservatet Björkhagen närmare sommaren. 

19.5. Pernilla ordnar en promenad. 

19.6. Paula jobbar för en online-utbildning/kurs i fysio/massage/stretch, kontaktar en möjlig person inom 
klubben som skulle kunna hålla i det. 

19.7. Vi ska arbeta för och ta chansen att nå ut till nya ridgeback-ägare och de som idag inte är så aktiva 
genom att prioritera att anordna en bredd med olika aktiviteter nu när utställningar ställs in pga. 
pandemin. 

§20. Övriga ärenden 

20.1. Paula och Elin tar gemensamt ansvar för att hålla koll på mejl och Dropbox. Pernilla kollar med Malin 
om det finns kvar några filer i ett gammalt Dropbox konto. 

20.2. Vi ska arbeta för att få till en riktig Ridgebacksfest på nästa BISS med olika aktiviteter. Där vi delar 
upp ansvaret på flera personer genom att låta personer utanför styrelsen arrangera aktiviteter inom 
deras expertområde.  

20.3. Pernilla har förslag på en familjedag. Vi kan använda tränare som vill visa upp sig och därmed få 
reklam i våra mediekanaler.  

20.4. Vi använder Facebook-chatten Messenger för att följa upp om valt datum fungerar samt att påminna 
om kommande möten för att försöka öka närvarograden.   

§21. Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att hålla nästa arbetsmöte den 5 maj klockan 19.00 digitalt. 
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§22. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


