
 
 
 

Mötesgrupp 
SRRS/Östra 

Mötesort 
Digitalt, Zoom 

 Mötesdatum 
2021-10-05 

År/Mötesnr 
2021/07 

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

 
 

Justeras mötesordförande 
 
 
 
Helen Dellgren 

Justeras protokolljusterare 
 
 
 
Elin Nylander 

Protokollförare 
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PROTOKOLL 

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

11.1. Val av protokollförare  
Pernilla Ahlsvärd 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 2021-08-26 är justerat och ok. 

§13. Rapport AU 

13.1. Inga rapporter AU 

§14. Uppföljning av ärenden från tidigare möten 

14.1. Utskick till alla i region Östra som inte är medlemmar om att de bli det. 
Anna-Karin mejlar texten hon skrivit till Paula. Det ska finnas två texter, en för uppfödarna om vad 
det handlar om och en text som uppfödarna kan lägga upp i sina sociala medier. Ny bild för SRRS / 
Östra Facebook har utsetts och kommer att läggas upp inom kort. Margareta har en regelbunden 
personallista över kennlar i vårt område. Inget register kan erhållas och samordnas med SRRS. 
(GDPR) 

14.2. Vi kommer att bli mer aktiva på kanaler/sociala medier som inte är våra. Margareta har gått med på 
att vi får använda dessa för det ändamålet. 

§15. Inkomna ärenden 

15.1. Lydnadsprov 2022? 
Vi vill ansöka om Rallylydnad i samband med utställning eller eget event under 2022. Med förbehåll 
att vi måste kunna avstyra aktiviteten om vi inte känner att vi mäktar med att genomföra den på grund 
av att vi saknar kunskap efter att vi diskuterat detaljer omkring det hela. I dagsläget har ingen 
närvarande vid detta möte den kunskap som behövs för genomförande. 

15.2. Utställning 2024? Senast 31/10 TK tillhanda 
Vi beslutade att använda oss av samma koncept, domare och plats så som var planerat till BISS- 2020 
som blev inställt. Ninni kollar med Vilsta kamping, Eskilstuna 

15.3. Material till RR-nytt. 
Nästa manusstopp är 9/11.  
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PROTOKOLL 

§16. Ekonomiärenden 
 

16.1. Fakturan för Viltspårs DM är hanterad och betalad.  
Prova-på-Agility hade en deltagare som betalat och planhyran är betalad.  

§17. Medlemsärenden 

17.1. Inget att rapportera.  

§18. Aktiviteter 

18.1. Viltspår: Johan arrangerade Viltspårs DM med Taxklubben 4/7-21, 18 stycken deltog.  
 

18.2. Aktivitetskalender – titta på förslag Paula ombeds skicka ut kalenderförslaget igen. Många som missat 
den i mailutskick. Dom som sett den tycker det ser bra ut så vi arbetar vidare med den. 

18.3. Promenader. Elin har anordnat en promenad som var välbesökt och uppskattad. Helen ska titta på 
datum för ny promenad som hon anordnar i Stockholmsområdet. Även Pernilla ska titta på ett datum 
för promenad i Södra Stockholmsområdet. Helen planerar en valpträff i anslutning till hennes 
hunddagis i Saltsjöbaden. 

18.4. RR-race Ulrika försöker få kontakt med ansvarig för banan i Åkersberga men får inget svar. Vi flyttar                                                        
fram planerna till våren. Förslag om att kontakta Västra för ev samarbete på bana som finns i deras 
område. 

18.5. Hunderbanan. Läggs väntandes till våren då även dessa ansvariga har varit svårt att få kontakt med. 

18.6. Föreläsning om beteende. Bokad till den 1/11 2021 Info sammanställs och skickas ut till övriga 
avdelningar. Pris: 100 kr / medlem 300 kr / icke medlem 

18.7. Kurs, förebygga skador 
Maria Knutas håller föreläsning på plats den 3/11 2021. 300 kr / medlem och 400kr / icke medlem 

§19. Övriga ärenden 

19.1. Inga övriga ärenden. 
 

§20. Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att hålla nästa arbetsmöte den 16/11 klockan 19,00 Digitalt via Zoom.kl. 19,00 
digitalt. 

§21. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

 


