
 
 
 
Mötesgrupp 

SRRS/Västra 
Mötesort 

Gunnarskog 
Mötesdatum 

20190908 
Starttid 

11:00 
År/Mötesnr 

2019/7 
 
Närvarande 

Titti Jansson (ordförande), Sara-Lena Aspetorp (sekreterare), Malin Reardon(ledamot), Anki Rådman(ledamot), Hillevi 
Backman(suppleant), Matilda Anttonen (suppleant) Christina Bohlin (suppleant) 
 
Anmält förhinder 
Helena Wassén (vice ordförande), Jonathan Thelander(kassör), Caroline Svensson (ledamot)  

 

 

§1. Mötets öppnande  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

1.1. Val av protokollförare  
Sara-Lena Aspetorp valdes till protokollförare. 
 
1.2. Val av protokolljusterare  
Christina Bohlin valdes till att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
1.3. Godkännande av dagordning  
Mötet godkände dagordningen. 

 
§2. Föregående mötesprotokoll  
Sara-Lena gick igenom mötesprotokollet från 7/7. 
 
§3. Rapport AU/TK/Ansvarsområden 

 
3.1 Utvärdering Askersund 
 
Vi är väldigt nöjda med en väl utförd utställning. Nedanstående punkter tar vi med oss 
till nästa år: 
 

● Vi behöver ha fler bord till café och annat. Nästa år hålls utställningen i Karlstad i 
egen ring, så då behövs även bord till domartältet 

● Tack vare alla tält vi kunde använda så var vädret inga problem. Allt ifrån café 
och sekretariat till priser och egna hundar fick plats. Vi har dock behov av ett 
större tält till våra event där vi kan ha till exempel sekratariat och/eller café. 
Helena W tittar på vad det kostar att köpa in ett till lokalavdelningen. 

● I år blev det lite rörigt med rosetterna innan utställningsstart. Till nästa år tar vi 
med oss att rosetterna läggs i rätt ordning hemma, så fort vi vet antal deltagare i 
varje klass. 

● Vi ska vara tydliga på Facebook med att våra bilder är fria att användas för eget 
bruk. 

 
§4. Bordlagda ärenden  
 

4.1 MyDog, nulägesrapport Helena W, Matilda och Malin 
Malin har kontaktat Ninni Sterner från SRRS Östra för att se om vi kan få låna något från 
deras monter efter stockholmsutställningen i december. Helena har bokat hotellrum 
som vi kan disponera under helgen. Helena skriver ett underlag samt gör ett körschema 
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för montern. Helenas man Anders kan vara med och bygga montern och Anki och 
Matilda kolla upp hur och när det ska betalas. 
 
Vi återkopplar till detta nästa möte. 
 
4.2 Inköp av domartält, respons från företag 
Styrelsen beslutar att inköp av tält läggs på nästa års budget då vi inte har behov av tält 
förrän nästa år. 
 

§5. Inkomna ärenden  
Inga inkomna ärenden. 
 
§6. Ekonomiärenden  

 
6.1 Resultatbudget Askersund 
Resultatbudgeten är ännu inte klar och tas därför upp på nästa möte. 
 

§7. Medlemsärenden  
Inga inkomna ärenden. 
 
§8. Aktiviteter  
 

8.1 Promenader Karlstad och Arvika  
Vi beslutar att Karlstad börjar med promenad med frivilligt släpp den 13/10 kl 11.00 på 
Sörmon. Arvika följer upp med koppelpromenad med grillning på Bergs Klätt i 
november. Vi ska även ha en julpromenad, men tid och plats bestäms senare. 

 
8.2 RR-Race Örebro 
Beslut tas att flytta denna aktivitet till våren. Anki håller i frågan. 
 
8.3 NW i Väse 
Anki har kontakt med instruktör men lokal behöver ordnas. Vi diskuterar om vi kan vara 
på Hillevis loge i Deje och Anki kollar med instruktör om det fungerar i november. 
 
8.4 NW, uppföljning Göteborg 
Titti tar kontakt med Erika och Caroline i Göteborg om möjligheterna för en 
fortsättningskurs. Är det möjligt att ha en helgkurs i Värmland? 
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§9. RR-Nytt 
 
9.1 Kommande nummer 
I kommande nummer har vi med artiklar från Väne-Ryr, Askersund och  
ringträningen med Tina Gavling  
 
9.2 Nästa nummer 
Vi kommer att ha med en artikel om NW-aktiviteten i Göteborg, samt RR-promenaden 
på Sörmon. 

 
§10: Övrigt: 
 

10.1 Samverkansmöte , rapport 
Titti rapporterar från mötet. En ny profilklädsel är framtagen och kommer att 
presenteras i RR-nytt. Det är jacka och väst från Arrack, med tryck, och de hundra första 
beställda plaggen står SRRS Centrala för tryckkostnaden.  
 
Man har även diskuterat viltspårsmästerskapet och där har framkommits önskemål om 
att alla prov ska vara ordinarie prov för att kunna räknas på SRRS Viltspårslista. Man har 
även beslutat att klövval inte ska vara tillåtet. 
 
10.2 Domare till utställning 2021 
Patrik Cederlöf föreslås och Sara-Lena kollar upp hur aktivt han dömt Ridgeback de 
senaste åren. Frågan tas upp på nästa möte och om styrelsen beslutar att tillfråga 
honom så tar Hillevi kontakt. 
 

§11. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte hålls den 20/10 kl 11.00 i Arvika, hemma hos Titti 
 
§12. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för sig och förklarade mötet avslutat. 
 
Ordförande Justerare 
 
________________________________ ________________________________ 
Titti Jansson Christina Bohlin 
 
Protokollförare 
 
________________________________ 
Sara-Lena Aspetorp 
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