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PROTOKOLL 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

1.1. Val av protokollförare  

Matilda Anttonen utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

1.2. Val av protokolljusterare 

Malin Reardon utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

1.3. Godkännande av dagordning 

§2. Föregående mötesprotokoll 

§3. Rapport AU/TK/Ansvarsområden 

3.1. CUA Utbildning, 

Vi avvaktar fortsatt nytt datum för utbildningstillfälle.  

3.2. Karlstad 2020 

Alla utställningar är inställda på grund av Coronaviruset. Domare och ringsekreterare och inblandade 

är informerade om att det är inställt. Inget boende är bokat.  

 

3.3. Rapport från samverkansmöte 30/3 och 18/5 

Hillevi ger rapport från samverkansmötet den 20/3 samt 18/5. Mötesprotokoll finns att läsa på 

dropbox.  

Det som är aktuellt att ta upp här är hur facebook ska hanteras. Vi efterfrågar tydligare riktlinjer vilka 

som får lägga upp inlägg och vad det är som får läggas upp. 

 

3.4. Rapport från fullmäktigemötet  

Hillevi ger rapport från mötet.  

§4. Bordlagda ärenden 

4.1. Inga bordlagda ärenden 

§5. Inkomna ärenden 

5.1. Inga inkomna ärenden 

§6. Ekonomiärenden 

6.1. Hillevi varit i kontakt med Jonathan och allt verkar fungera bra.  

§7. Medlemsärenden 
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PROTOKOLL 

§8. Aktiviteter 

8.1. Aktiviteter  

På grund av Corona är aktiviteter med max 10 personer okej.  

Malin och Titti ansvarar för att planera en vandring för max 10 personer utomhus. Vandringen 

planeras någon gång i början på sommaren.  

 

Aktivitet träningstävling i Nosework kollar Hillevi upp om det är något som går att genomföras nu i 

Coronatider samt vilka som skulle kunna hålla i utbildningen.  

 

8.2. Race Örebro  

Hillevi har varit i kontakt med Susanne i Örebro som informerar om det kostar 80-100kr per hund och 

det går att vara där på lördagar vid bokning. Avvaktar med det tills i höst.  

8.3. Förfrågan om föreläsning för medlemmar 

Mikael Nilsson föreläser ”I huvudet på en domare”. Södra som arrangerar och undrar om det finns 

intresse hos Västra att delta. Föreläsningen är digitalt. Hillevi kontaktar södra om att vi är intresserade.  

§9. RR nytt 

9.1. Aktivitetstips som ska vara med i RR-nytt. Titti ordnar så att det kommer med innan manusstopp.  

Titti skriver även med om vandringsaktiviteten som planeras i början på sommaren.  

§10. Övriga ärenden 

10.1. Gemensamma mailen, Sara-Lena ansvarar för att rensa upp lite på mailen för att få bort inaktuella 

mail.  

§11. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 5 juli klockan 11:00 i Arvika. 

§12. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


