
 

 

Protokoll styrelsemöte 2010-09-04. 

Närvarande: Ulrika Törnqvist, Anna Liljenbring, Camilla Bergström, Sophia Greek 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande förklarade mötet öppet 

§ 2 Val av protokollförare och protokolljusterare 

 Sophia utsågs till protokollförare. Anna och Ulrika till justerare 

§ 3 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

 Camilla redogör för de punkter som hon skulle ha redovisat föregående möte 

§ 5 Rapport från sekreterare/Info från C 

 Inbjudan till utbildning kring utställningsregler – Ulrika deltar 

 SRRS C mötesprotokoll: 

Vi är intresserade av frågan om en e-post lista över alla medlemmar. Vi avvaktar nästa 

protokoll från C, annars undersöker Sophia frågan närmare. 

Ulrika kontaktar Karin Nilsson för att få del av välkomstbrevet till nya valpköpare. 

Detta kan vi ändra och använda till våra nya medlemmar. 

Styrelsen noterade att det blir en specialklubbskonferens i januari 2011. 

 Vinnarlistor – Mellan har svarat C att vi inte har något att tillföra diskussionen 

 Nya föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling – Redovisas kort. Länk 

ska finnas på hemsidan. 

 Resultatregistrering från utställning–kort info 

 Nya regler för viltspårschampionat – kort info. Länk ska finnas på hemsidan. 

 



§ 6 RR nytt 

Anna redovisar kort det material som är skickat till Reidar inför nästa RR-nytt. Vi 

kommer att ha ganska mycket info från Mellan i nästa nummer. 

§ 7 Rapport Ekonomi 

Kassören är frånvarande men har skickat med en redovisning över intäkter/kostnader 

för Askersund. Vi inväntar två fakturor innan vi kan se slutresultatet. På PG-kontot 

finns för närvarande drygt 45000 kr. 

§ 8 Rapport AU-beslut 

 Inget att rapportera 

§ 9 Rapport TK 

 Inget att rapportera 

§ 10 Hemsidan 

Omvärldsspaningen bör öka. Vi måste rapportera från övriga lokalklubbar, från SRRS 

centralt, från ÖLKK, SKK mfl. Arbeta mer med länkar så att våra medlemmar lätt kan 

hitta nyheter. Fylla på i vår almanacka. Samtliga i styrelsen kan hjälpas åt med detta 

men webmaster bör ha ett övergripande ansvar. Gå igenom ovan nämnda sidor med 

14 dagars mellanrum. 

Anna får i uppdrag att lägga in en kommentar överst på sidan om när sidan senast är 

uppdaterad. Glöm inte att uppdatera sidan om du lagt till någon info. 

Viktigt också att samma nyheter inte ligger kvar för länge på startsidan. Då kanske 

medlemmar tröttnar och tror att inget händer. 

§ 11 Askersund Rasspecial 

 Utvärdering av årets utställning 

- Inför nästa år bör en person ha ansvaret för att skriva ner alla placeringar i alla 

klasser. 

- Endast en ring nästa år 

- Göra egna fikakorgar nästa år 

- Färre antal kataloger 

- Två personer sköter anmälan, utdelning av nummerlappar samt 

katalogförsäljning. 

- Gärna en mygga eller mikrofon nästa år till domarvärden 

- Kopiera resultatlistorna innan de skickas iväg. 

 Planering inför 2011 

- Sophia gör en checklista inför nästa års Askersunds utställning. Mycket kan 

göras i god tid. Dock väntar vi med alla inköp till början av 2011. 



- Inför nästa år måste alla runt omkring vandringspriserna vara i ordning. De 

allra flesta ska samlas in nästa år. Flera frågetecken kvarstår som måste redas 

ut. Styrelsen är enade om att inte handha fler vandringspriser framöver. 

- Övriga aktiviteter som kan vara intressanta 2011 är kantarellsök, första hjälpen 

utbildning.  

§ 13 Övriga frågor 

 Medlemslista 

Sophia har en medlemslista men vi inväntar ev mejladresser 

 Välkomstbrev 

Sophia köper in porto och kuvert för att skicka ut välkomstbrev till nya ägare. 

Sophia hör med SRRS C om inte nya medlemmar uppger sina e-mailadresser. 

Sophia ansvarar för att dra ut listor med nya medlemmar. 

§ 14 Nästa styrelsemöte 

 Går av stapeln den 28 november kl 10.00 hemma hos Ulrika 

Årsmöte planeras  5/2 kl 12:00. Vi undersöker plats. Förslag på olika föreläsare sam 

kan bjudas in i samband med årsmöte. 

Sophia kontakter Monica Grönqvist, Anna har förslag på en föreläsare som tar upp 

ämnet klickerträning. 

§ 15 Mötet avslutas 

 

 


