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DELTAGARE 

Vice ordf. Reidar Otterbjörk, Jessica Persson, Susan Falk och Karin Nilsson.  
ANMÄLT FÖRHINDER 

Jonas Peterson, Cornelia Svensson och Mats Graflund. 

 

§ 165 Mötets öppnande.  
Reidar Otterbjörk hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
Protokollförare och protokolljusterare. 
Till protokollförare utsågs Karin Nilsson.  
Jessica Persson utsågs att jämte mötets ordförande Reidar Otterbjörk justera dagens 
protokoll. 
 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

§ 166 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är under behandling. 

§ 167 Rapport TK   
Förslag till nya tävlingsriktlinjer.  
Bordlagt vid föregående möte. 
Styrelsen gick igenom riktlinjerna och beslutade att skicka dem på remiss till 
lokalavdelningarna. Svar ska inkomma senast den 6 december. 
Jessica skickar ut riktlinjerna till lokalavdelningarna. 

§ 168 Rapport Ridgeback-Nytt 
Annons om fullmäktige 2010. 
Fullmäktige ska hållas på Scandic Elmia i Jönköping kl 11 den 10 april 2010. 
 
Ridgeback-Nytt 4/2009. 
Reidar redogjorde för nästa nummer av tidningen, som beräknas rymma 64 sidor och 
komma till medlemmarna strax före jul. 

§ 169 Rapport lokalavdelningar 
Inget att rapportera.. 

§ 170 Bordlagda frågor  
Mötesprotokoll 2009-11-09 
§ 149 Rapportsekreterare 2009-10-23 SKK Inbjudan till specialklubbskonferens samt konferens för 
ordförande i läns- och specialklubb. Sista anmälningsdag 30 december. 
Bordlagt vid föregående möte. 
Styrelsen beslutade att Jonas ska deltaga på båda mötena. 
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§ 158 Rapport lokalavdelningar. Ansökan från SRRS Mellan om bidrag till uppfödarträffar under 
2010. Bordlades vid föregående möte. 
Styrelsen beslutade avslå ansökan och svarar SRRS Mellan att de tycker det är olämpligt att 
ha ett arrangemang med samma föreläsare som AUK kommer att ha vid sin avelskonferens 
lite tidigare på året. AUK kommer efter att RAS fastslås att diskutera uppfödarträffar i 
andra delar av landet än Stockholm. 
 

§ 171 Övriga frågor  
Utbildning till Utställningsansvariga. 
Sydskånska KK arrangerar den 30-31 januari 2010 en kurs för utställningsansvariga. 
Styrelsen beslutade att betala kursavgiften 900 kr vardera för ledamöterna i TK, Jessica 
Persson och Elisabeth Roos. 
 
Budget för AUKs avelskonferens. 
Styrelsen godkänner den föreslagna budgeten med omedelbar justering. 

§ 172 Nästa styrelsemöte  
Nästa styrelsemöte blir ett skypemöte den 7 – 10 december kl 19.30 efter 
överenskommelse. 

§ 173 Mötets avslutande 
Reidar tackade alla och avslutade mötet. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VID PROTOKOLLET  

Karin Nilsson 
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JUSTERAS JUSTERAS 

Reidar Otterbjörk Jessica Persson  


