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PROTOKOLL 

§11. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

11.1. Val av protokollförare  

Ulrika Källse utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

11.2. Val av protokolljusterare 

Helen Dellgren utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

11.3. Godkännande av dagordning 

§12. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från styrelsemöte 2021-04-07 är justerat och ok. 

§13. Rapport AU 

13.1. Inga rapporter AU 

§14. Uppföljning av ärenden från tidigare möten 

14.1. Marknadsföra Facebook och hemsida 

Anna-Karin har filat på en text som uppfödare kan lägga upp på sina sociala media för att fånga upp 

de som inte är medlemmar i SRRS, vi behöver lägga till mer information i texten om vad SRRS gör 

för aktiviteter etc. vad man får ut av sitt medlemskap i SRRS. Anna Karin filar lite till på texten. 

Byta omslagsbild på Facebook, fototävling pågår, förslag att styrelsen röstar fram vinnarbilden, Elin 

kollar med Johan Ahlenius om han kan hjälpa oss med någon form av ”röstningssystem/ dokument. 

14.2. Utskick till alla i region Östra som inte är medlemmar om att de bli det. 

Margareta tog på sig att undersöka om vi kan få tag i något register över vilka som äger ridgeback via 

SKK och jordbruksverket och samköra det med våra register får att få träff på dessa. 

14.3. Paula bokar tid med Jessica för genomgång av inloggningsuppgifter till hemsidan mm. Likt. 

Klart. 

14.4. Facebook: Paula skriver en presentation av styrelsen till medlemmarna. 

Klart. 

§15. Inkomna ärenden 

15.1. Inget att rapportera 
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PROTOKOLL 

§16. Ekonomiärenden 

 

16.1. Vi har ännu inte fått fakturan från Södra för webföreläsningen om foderberikning som Östra ska 

betala. Elin har påmint Södra men påminner igen. 

§17. Medlemsärenden 

17.1. Inget att rapportera.  

§18. Aktiviteter 

18.1. Viltspår: Johan har fixat en viltspårshelg med Taxklubben 3–4/7-21, upplägget är ännu oklart pga. 

pandemin och de restriktioner som gäller, blir upplägget likadant som förra året är det 4/7 som gäller. 

Distriktsmästerskap med final i höst med deltagare från alla distriktsklubbar . Får vi fortfarande inte 

resa så att vi kan köra finalen gemensamt kanske det går att livesända, samma protokoll måste i så fall 

användas om vi ska samköra. 

18.2. Margareta tittar på att genomföra ”prova på agility” och återkommer med förslag på datum för detta.  

18.3. Elin planerar en lydnadsträning i samarbete med Hundlandet Norra och ska undersöka vad det 

kommer att kosta. 

18.4. Helene och Anna-Karin ska ha en promenad i Saltsjöbaden Solsidan den 9/5 kl. 11:00. 

18.5. Elin har haft en promenad i Nackareservatet Björkhagen och den var mycket lyckad, deltagarna 

önskade fler promenader. 

18.6. Pernilla ordnar en promenad i pingsthelgen 22 eller 23/5. 

18.7. Paula jobbar för en online-utbildning/kurs i fysio/massage/stretch, har kontaktat Petra Johansson och 

hon funderar på upplägg och återkommer. Klubbens önskan är att kunna bjuda deltagarna på denna 

utbildning. Online utbildningen ”Foderberikning” var mycket uppskattad. 

18.8. 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. Paula tar fram ett förslag på en aktivitetskalender halvårsvis alt. helårsvis där vi kan 

presentera vilka aktiviteter som planeras. 

 

§19. Övriga ärenden 

19.1. Helen har varit i kontakt med racebanan i Åkersberga angående rr-race och de har lovat att återkomma 

med datum då vi skulle kunna få hyra banan. Helen undersöker också vad som gäller för restriktioner 

avseende antalet deltagare i och med pandemin. 

19.2. Ulrika hade förslag på en aktivitet på Hunderbanan i Norrtälje och kontaktar dem för upplägg och 

priser.  
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PROTOKOLL 

§20. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa arbetsmöte den 2 juni klockan 19.00 digitalt. 

§21. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


