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PROTOKOLL 

§11. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

11.1. Val av protokollförare  

Katarina Grege utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

11.2. Val av protokolljusterare 

Helena Augzell utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

11.3. Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen. 

§12. Föregående mötesprotokoll 

Inget att rapportera. 

§13. Rapport AU 

Inga AU-beslut sedan föregående möte. 

§14. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden sedan föregående möte. 

§15. Inkomna ärenden 

15.1. Förfrågan från TK om att anordna BISS 2023 

 

Ulrika har skickat förfrågningar till olika platser om vi skulle kunna ha BISS där; 

Bäckaskogsslott – ej 

Backagårdens kurs & konferenscenter i Höör – ok, men deras fotbollsplan kommer troligtvis minskas 

med 1/4 eller 1/3 i storlek. Vi måste undersöka om gräsplanen räcker till då. 

Halens camping och stugby i Olofström- väntar på svar. 

Degeberga stugby- väntar på svar. 

 

15.2. Domarförslag till utställningen 2021, plats Röstånga Gästis 

 

Styrelsen beslutade att godkänna dessa 3 domare som förslag; 

1. Benny Blidh Von Schedvin 

2. Hans Almgren 

3. Lisbeth Liljeqvist 
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PROTOKOLL 

15.3. Domarförslag till utställningen 2022, plats Röstånga Gästis 

 

Styrelsen beslutade att godkänna dessa 2 domare som förslag;  

 

1. Mariëlle Trésoor (FR)  

2. Lindsey Barnes (UK) 

 

§16. Ekonomiärenden 

16.1. Denniz har fått inloggningsuppgifterna till banken men inte hunnit sätta sig in i det. Kommer göra det 

inom kort. 

16.2. Styrelsen beslutade att vid varje styrelsemöte ska kassören redovisa intäkter och utgifter sedan förra 

mötet. 

§17. Medlemsärenden 

17.1. Styrelsen beslutade att Ulrika tar hand om att skicka vykorten till nya medlemmar framöver. 

§18. Aktiviteter 

18.1. Förslag på aktiviteter 2021 

 

- Jenny har skickat förfrågan till Lunds brukshundsklubb och BPH där i vår, men dom kan inte ge 

besked, då dom inte lagt schema än. 

- Jenny kontaktar Örkelljunga brukshundklubb om BPH till hösten. Under mötets gång kom det ett 

svar från dem att vi fått tid 17 oktober 2021, vilket betyder att anmälan måste ske före 17 juli. 

Jenny med hjälp av Ulrika lägger ut om BPH på FB och hemsidan. 

- Emmy kontaktar Margareta Borglin och planerar promenader. 

- Filip undersöker möjligheter till promenader i Jönköpingstrakten. 

- Katarina kontaktar Cimbria i Simrishamn om banrace i vår och till hösten.  

- Vi måste anordna kval i viltspår. Jörgen undersöker plats och domare. 

- Jörgen kan tänka sig att hålla i prova-på samt träning i viltspår om vi finner lämplig mark. 

- Filip kan eventuellt ordna prova-på samt träning i viltspår i Småland – återkommer. 

- Jenny undersöker möjligheten när det gäller prova-på och träning i agility. 

- Ulrika funderar på att anordna nybörjarkurs och träningsdag i nosework. 

- Vi väntar på besked från TK angående domarförslagen till utställningen den 12 september. 

- Styrelsen får börja jaga sponsorer och priser till utställningarna. 

- Emmy kan tänka sig att hålla i fotograferingsdagen i höst för medlemmar som vill ha bilder på 

sina hundar. 

- Föreläsning om matberikning till hundar som webinar. Ulrika mejlar ut förslag. 
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§19. Övriga ärenden 

19.1. Styrelsen beslutade att de nya styrelsemedlemmarna får beställa jacka/väst från Arrak outdoor.  

Deras annons finns i RR-nytt. Reseutlägg eller faktura skickas till kassören. 

19.2. Nya medlemmar kommer att bli kontaktade av Jessica, SRRS/C angående mejl och inlogg. 

19.3. Fullmäktige möte i central kommer att hållas digitalt i år igen. Styrelsen beslutade att Ulrika 

företräder oss där. 

 

§20. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa arbetsmöte den 28 mars klockan 19:00 i Digitalt. 

§21. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


