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PROTOKOLL 

§88. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

88.1. Val av protokollförare  

Katarina Grege utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

88.2. Val av protokolljusterare 

Jenny Rylander utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

88.3. Godkännande av dagordning 

§89. Föregående mötesprotokoll 

§90. Rapport AU 

90.1. Inga AU-beslut sedan föregående möte 

§91. Bordlagda ärenden 

91.1. Inga bordlagda ärenden sedan föregående möte 

§92. Inkomna ärenden 

92.1. Inga ärenden har inkommit sedan föregående möte 

§93. Ekonomiärenden 

93.1. Helena har skickat en redovisning på mejlen. 

93.2. Cimbria HKs kvitto på pengarna från banracet 3/10 bör räcka som underlag. 

93.3. Alla i styrelsen fundera på planering inför 2021 till nästa möte. 

§94. Medlemsärenden 

94.1. Inget att rapportera 

§95. Aktiviteter 

95.1. 1 webinar kvar för Mikael Nilsson.  

95.2. Styrelsen beslutar att Julpromenaden inte kommer att genomföras. 

95.3. BPH bör bokas upp inför 2021. Styrelsen beslutar att Jenny Rylander kontaktar Lunds 

brukshundsklubb och hör om vi kan vara där våren -21. 
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PROTOKOLL 

95.4. Ulrika kom med förslaget att ev anordna en prova på dag, där det finns olika aktiviteter, som; agility, 

nosework, rallylydnad, freestyle mm. 

 

§96. Övriga ärenden 

96.1. Årsmötet 2021kommer att hållas i digital form. Katarina skickat årsmöteskallelsen till Jessica 

Persson som i sin tur kommer att få det publicerat i RR-nytt. 

96.2. Christina har varit på ett samverkansmöte, där dom bla tog upp följande; 

- Försäkringar 

- Swish är på gång. Vi kommer att tilldelas ett 123-nummer, som kommer att kosta 500 kr/år, SRRS 

Central betalar den summan.  Sedan kostar det 2 kr varje gång någon swishar oss, så därför bör vi 

lägga på 5 kr i anmälningsavgifter mm. 

- Viltspårslistan kortas ner? Christina röstade nej. 

- Kunna gå för samma viltspårsdomare 2 ggr? Christina röstade ja. 

- Central berättade att domare från andra länder prenumererar på RR-nytt, för dom tycker att den är 

så bra. Mycket uppskattad. 

- Rabattkoden till Arrak fungerar inte som den skall. Blir ofta fel. 

- Vetzoo har en rabattkod: SRRS. 

- Låg svarsfrekvens på medlemsenkäten. 

§97. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa arbetsmöte den 13 januari 2021 klockan 18.30 via Teams. 

§98. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


