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PROTOKOLL 

§77. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

77.1. Val av protokollförare  

Katarina Grege utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

77.2. Val av protokolljusterare 

Jenny Rylander utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

77.3. Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen. 

§78. Föregående mötesprotokoll 

Inget att rapportera. 

§79. Rapport AU 

Inga AU-beslut sedan föregående möte. 

Christina, Denniz och Katarina sitter i AU. De sköter mycket via messanger kontakt istället för fysiska 

möten. 

§80. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden sedan föregående möte. 

§81. Inkomna ärenden 

81.1. Denniz hade blivit kontaktad av en person, som ville ha hjälp med en tvist med en uppfödare. Vi 

hänvisar till SKK och juridisk kontakt. Inget som vi i rasklubben kan hjälpa till med. 

 

§82. Ekonomiärenden 

82.1. Helena och Ulrika sitter och för in all information i Visma. Denniz lovat att hjälpa till. 

valberedning.sodra@srrs.org verkar inte vara uppdaterad, då gamla deltagare blir kontaktade när 

Helena mejlade dit. Katarina kontaktar Jessica Persson i central för att se till att valberedningens 

kontakter blir uppdaterad. 

§83. Medlemsärenden 

83.1. Christina skickar kontinuerligt ut vykort till nya medlemmar.  
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PROTOKOLL 

§84. Aktiviteter 

84.1. Hundpromenad i Lund 1/11 har kommit in en del anmälningar. Styrelsen beslutade att Katarina går 

ut med en påminnelse på facebook. 

84.2. Webinar med Mikael Nilsson fungerar bra. 

84.3. Anordna viltspår- och lydnads tävlingar och kvaltävlingar. Styrelsen beslutade att den skall 

undersöka förutsättningarna och skapa kontakter med kunnigt folk. 

84.4. Förslag på att anordna en fotodag, dit hundägare kan komma med sina hundar och bli fotograferade 

av en duktig fotograf och kunna beställa fina bilder. 

84.5. Styrelsen beslutade att var och en i styrelsen ska läsa igenom mejl om viltspår samt regelverket och 

svarar TK. 

§85. Övriga ärenden 

85.1. Anmälan till rasutställning 2023, meddela 3 domare till TK för 2021, 2022 och i anmälan till 2023. 

Styrelsen kom med flera förslag som Dianne Stewart-Ritchie, Eddie Pattson, Marielle Trésoor, 

Lindsey Barnes och Lisbeth Liljekvist.  

85.2. Styrelsen beslutade att Christina får fria händer att meddela TK vilka domare vi önskar, samt förslag 

att utställningarna skall hållas i Röstånga. 

§86. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa arbetsmöte den 1 december klockan 18:30 i Hasslarp. 

§87. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


