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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 2021-05-05 är justerat och ok. 

§13. Rapport AU 

13.1. Inga rapporter AU 

§14. Uppföljning av ärenden från tidigare möten 

14.1. Flytta SRRS grejer från Ninni till Johan. 

Bestämt att Johan hämtar grejerna hos Ninni helgen 5-6 juni. 

 

14.2. Text samt bild till FB-sidan. 

Anna-Karin fixar klart texten. Ny bild ligger ute, byta till ny bild i slutet av juni. Vi ska byta bilder 

kontinuerligt, temabilder årstider samt temabilder inför aktiviteter.  

 

 

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

Margareta har en lista över medlemmarna, denna ska checkas av mot uppgifter hos SKK och 

Jordbruksverket.  

Hur når vi ut till medlemmarna, enligt de enkätsvar SRRS fått tycker många medlemmar att det är 

mycket fokus på bara utställningar men det har blivit bättre.  

vi bör länka aktiviteter till SRRS hemsida, sprida information om aktiviteter runtom hela vårt distrikt. 

§15. Inkomna ärenden 

15.1. Nya direktiv från SKK. 

Det får nu vara upp till 100 personer som deltar på aktiviteter utomhus vilket gör det både enklare och 

roligare att arrangera aktiviteter för våra medlemmar. 
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PROTOKOLL 

15.2. Exteriörbedömningar 

Exteriörbedömningar ska ansökas om 5 veckor före bedömningsdagen och från och med 1/6 är det ok 

för oss att anordna dessa 

15.3. Material till RR-nytt. 

Manusstopp 23/8 till nästa nummer- reportage om de aktiviteter vi anordnat- Viltspårs DM samt 

ridgebackpromenader. 

 

§16. Ekonomiärenden 

 

16.1. Fakturan från Södra för webföreläsningen om foderberikning är hanterad och klar. 

§17. Medlemsärenden 

17.1. Inget att rapportera.  

§18. Aktiviteter 

18.1. Viltspår: Johan har fixat en viltspårshelg med Taxklubben 3–4/7-21, länka denna aktivitet till 

hemsidan. Använd SRRS Östras mailkorg till anmälningar och dyl. samt se till att all information 

finns tillgänglig. 

 

18.2. Margareta tittar på att genomföra ”prova på agility” och förslag på datum för detta är 21-22 augusti kl. 

11.00. Det kommer även att gå att prova på rallylydnad vid detta tillfälle. 

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

kommer att kosta- vi skjuter på detta till hösten. 

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

lyckat resultat. 

18.5. Pernilla ordnar en promenad i pingsthelgen 22 eller 23/5- blev denna av? 

18.6. Online-föreläsning/kurs i fysio/massage/stretchmed Petra Johansson som föreslår 29/6 kl. 19.00 

föreläsningen är ca. 1,5 timme och kostnad 600 kr. Klubbens önskan är att kunna bjuda deltagarna på 

denna utbildning och förslaget är att lokalavdelningarna delar på kostnaden. Petra fixar en annons för 

att promota detta och Paula kontaktar Jessica ang. Zooom-länk. 

18.7. Paula fortsätter att knepa ihop en aktivitets kalender och den kommer att vara mer detaljerad ju 

närmare aktiviteterna vi kommer. 

18.8. Gällande RR-race så blir även det enklare att anordna nu när restriktionerna lättar. Helene ligger på 

Åkersberga racebana för att få förslag på datum då vi kunde köra där. 

18.9. Hunderbanan Norrtälje- Ulrika har mailat dem men inte fått svar- hör av sig till dem igen ang. priser, 

upplägg o dyl. 
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PROTOKOLL 

§19. Övriga ärenden 

19.1. Inga övriga ärenden. 

 

§20. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa arbetsmöte den 18 augusti kl. 19,00 digitalt. 

§21. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


