
 

 

 

Styrelsemöte SRRS mellan 100704 

 

Närvarande: Ulrika Törnqvist, Sophia Greek, Karin Selin, Anna Liljenbring 

Frånvarande: Camilla Bergström  

Meddelat förhinder: Karin Karlsson  

Plats: Anna Liljenbring, Örebro 

 

§1 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet 

 

§2 Sekreterare och justeringsmän 

Styrelsen utser Sophia till sekreterare och Anna och Ulrika som justerare 

 

§3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

 

§4 Föregående protokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll förutom datum som blivit felaktigt. 

 

§5 Rapport från sekreterare 

Sekreteraren checkar av punkter från föregående möte. 

 



Aktiviteter 2011; 

 

 Lydnadsprov i samband med Askersunds utställningen. 

 Ulrikas föreslagna domare inför Askersund 2011 har tackat ja till att döma. 

 

Kvar från föregående möte: 

 MH – Camilla kollar med brukshundklubben och prel bokar ett datum. Rapport nästa 

styrelsemöte. 

 Anlagsprov 

 Vildsvinsspår – Camilla kollar med en granne som ev kan bistå med hjälp. Rapport 

nästa styrelsemöte. 

 

§6 RR-nytt 

 Nästa manusstopp är 30/8. Då bör vi ha med domarutlåtande från Askersund, Lista 

över vinnare BIR,BIM och valp. Foton som tagits av Anna samt en beskrivning av 

dagen som Sophia gör.  

 I nästkommande RR-Nytt vill styrelsen ha med en annons om kommande aktiviteter 

samt en kort information om styrelsens arbete. Anna ordnar detta. 

 I senaste RR-Nytt saknades en annons om styrelsens nya sammansättning. Askersunds 

annonsen var med. 

§7 Rapport ekonomi 

 Inget att rapportera. Klubbens ekonomi är god. 13 betalande till Askersund så här 

långt. 

§8 Rapport AU-beslut 

 Inget att rapportera 

§9 Rapport från TK 

 Inget att rapportera. Askersundskommitén har möte hemma hos Sophia den 27 juli. 

§10 Aktiviteter 2010 

 Prova på spår den 26 september går av stapeln hemma hos Ulrika i Södra Måle, 

Lindesberg. Sista anmälningsdagen är 12 september. Anmälan görs till Anna. 

§11 Hemsidan 

 På hemsidan saknas fortfarande ett foto på Camilla. Styrelsen ber Camilla att ordna 

med det.  

 Styrelsen ber webmaster att kontrollera stavningen på domarens namn. 



 Styrelsen beslutar att samtliga ska ha tillgång till hemsidan för att kunna lägga in saker 

och korrigera felaktigheter som upptäcks. Det är smidigare än att allt ska gå via 

webmaster. Tex vid styrelsemöten kan nyheter läggas in omgående. Webmaster får i 

uppdrag att mejla ut nödvändig info, lösen till samtliga i styrelsen. 

 Nyheter och kommande aktiviteter bör få en mer central plats på hemsidan. Fotot tar 

för mycket plats. Vi bör också ha en bättra omvärldsspaning på övriga lokalklubbar så 

vi kan föra in kommande aktiviteter från hela RR-sverige i vår almanacka. Tanken är 

att våra medlemmar ska slippa leta efter kommande aktiviteter. De ska gå att hitta på 

vår sida. Om alla har i styrelsen kan komma åt hemsidan så kan vi hjälpas åt bättre 

med att lägga in nyheter på sidan och i almanackan. 

 En annons om prova på dagen samt anmälningsinfo bör läggas ut snarast. 

 

§12 Askersund 

 Vi gick igenom en gammal checklista inför Askersund. Sophia skriver rent den och 

mejlar ut. Askersundskommitén går igenom den ytterligare. En del arbetsuppgifter 

delades ut – se checklistan. 

 Ulrika har beställt rosetter och priser. De har kommit. 

 Ringsekreterare är klart.  

 Anna är fotograf för dagen 

 Reidar har erbjudit sig att hjälpa oss med en mall för katalogen. Styrelsen tackar för 

detta. Sophia ordnar med tryck. 

 Vi beslutade att inte ha något lotteri i samband med katalogerna. 

§ 13 Övriga frågor 

 Sophia har inte fått någon medlemslista av Jessica. Sophia frågar igen efter denna 

 Facebook sidan är igång och är ett bra verktyg för styrelsen att göra reklam inför 

kommande aktiviteter. 

 

§15 Nästa styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte är 4/9 kl 10.00 hemma hos Ulrika i Mullhyttan 

 

§15 Mötet avslutas 

Ordförande tackar och avslutar mötet.  

 

 



 

Sekreterare 

 

----------------------------- 

Sophia Greek 

 

 

Justerare    Justerare 

 

-----------------------------   ---------------------------------- 

Ulrika Törnqvist   Anna Liljenbring 

 

 

 

 


