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2015/04 
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Ljungqvist (ledamot), Janina Näslund (adjungerad) 
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Nicole Karlsson (suppleant) 
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PROTOKOLL 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

1.1. Val av protokollförare  

Jeanette utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

1.2. Val av protokolljusterare 

Janina utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

1.3. Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes 

§2. Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

§3. Rapport AU 

Inga ärenden att rapportera 

§4. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden sedan föregående möte 

§5. Inkomna ärenden 

Inga ärenden har inkommit sedan föregående möte 

§6. Ekonomiärenden 

Ida redogjorde för det ekonomiska läget 

§7. Medlemsärenden 

Inget att rapportera 

§8. Aktiviteter 

8.1. SRRS Norras inofficiella utställning 

Tori har kollat med Kerstin Näslund om vi kan ha utställning på Baldershof den 25/7 och hon 

hänvisade oss i år till uthyrningsbyrån. Vi funderar på att hitta en annan plats, Janina kollar i övriga 

Sundsvallsområdet. 

 

8.2. LyckoRRuset 16/8 i Östersund 

Nicole har kollat med Brukshundsklubben och det verkar som att det är ok, 500 kr kostar det att hyra 

stugan samt en plan. 
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PROTOKOLL 

8.3. Viltspårshelg 

Tori har kollat med viltspårsdomaren men inte fått något förslag på datum så vi antar att det kommer 

bli svårt. Tori kollar med Eva Bryntes om hon kan ha möjlighet att vara domare. 

 

8.4. Uppfödarträff 

Janina har kollat med Sidsjöns konferenshotell och de tar 650 kr för en halvdag och då får man även ta 

med hundarna in. Vi beslutade att genomföra denna träff den 20/9 och Janina kollar om det är ledigt 

då och Anna-Britta gör förslag på program och inbjudan. 

 

8.5. Rallylydnad 

Jeanette kollar med Rakel Sandin på Hundägarcoachen om hon kan köra en rallylydnadsdag  26 eller 

27/9 i Övik. 

§9. Övriga ärenden 

9.1. Hundträff/Träningsträff i Boden 

Ida informerade om hundträffarna/träningsträffarna i SRRS:s regi uppe hos henne. 

 

9.2. Information om alla våra aktiviteter 

Ida föreslog att vi går ut i nästa RR-nytt om vilka aktiviteter vi har på gång i Norra. 

§10. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa möte, som blir ett avstämningsmöte inför presstopp för RR-nytt, 

den 21/5 klockan 19.00 via Skype. 

§11. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


