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PROTOKOLL från ordinarie styrelsemöte via SKYPE 2010-04-12 
 
Närvarande: Jeanette Lewinter, Helene Lewinter, Erika Hallin, Anna-Britta Antonsson, Reidar 
Otterbjörk fram till § 195. 
Förhinder: Lena Englund, Malin Nilsson 
 
 

§ 189 Styrelsemötets öppnande 
Styrelsens ordförande Helene Lewinter öppnar mötet och hälsar alla välkomna till detta 
styrelsemöte som hålls via SKYPE. 

 
§ 190 Godkännande av dagordningen  

Styrelsen godkände dagordning efter ändring – punkt 9 Tävlingsverksamhet är flyttad 
till punkt 6 då Reidar deltar pga. utställningen 13 juni 2010 på Vevlingestrand. 

 
§ 191 Val av justerare för styrelsemötet tillsammans med ordförande 

  Till justerare väljs Anna-Britta Antonsson. 
 

§ 192 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes och skickas till SRRS Central samt läggs ut på 
hemsidan. 

 
§ 193 AU-beslut  

Inga AU-beslut är tagna.  
 
§ 194 Rapport Tävlingsverksamheten  

Reidar tillsammans med styrelsen gick igenom Checklistan av tävlingshelgen 12-13/6 i       
Bollnäs. 
 
Helene får till uppgift att kontakta Therese Abrahamsson (ansvarig tillsammans med 
Eva Jonsson för viltspåret 12/6) gällande ordinarie provet som nu blivit rörligt. Tar reda 
på varför inte ordinarie prov? 
Therese kommer själv inte att delta i vår tävlingshelg då hon är iväg på utställning 
samma helg, men hon/Eva ser till att allt är ok innan tävlingen och då kommer styrelsen 
att backa upp Eva. 

 
§ 195  Inkomna skrivelser 
 Finns inga. 
 
§ 196 Rapport kassör 
 Inget att rapportera. 
 
§ 197 Rapport sekreteraren. Post in/ut 
 - SRRS Central har skickat vidarebefordrat information som de fått från SKK 

- Styrelsen har tagit del av rapporten från AUK gälland RAS samt hälsoenkät.    
Förfrågan från avelsrådet 2009-10-13 (SRRS/C styrelseprotokoll2009-11-09) 
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- Förfrågan från SRRS/TK om ansökan om lydnadsprov 2011, svarar styrelsen nej på. 
 

§ 198 Rapport Mentalansvarig  
 Inget att rapportera. 

 
§ 199 Rapport Hemsidan  

Helene har gjort om hemsidan.  
Styrelsen tog beslut att hemsidans gästbok inte får användas för valphänvisning eller 
försäljning. Valphänvisning sker alltid via SRRS Centralt så att organisationens regler 
och bestämmelser följs. 

 
§ 200 Rapport Ridgeback-Nytt  

Inget att rapportera. 
 
§ 201 Rapport kontaktperson 
 Inget att rapportera. 
 
§ 203 Övriga frågor 

- Val av revisor suppleant. Förslag: Tori Malm, Sollefteå. Styrelsen godkände 
förslaget.  

- Skrivelse om golvet på Nordichallen i Sundsvall. Helene tar kontakt med SKK 
Centralt, Västernorrlands SKK och SRRS Centralt för information och framtagande 
av åtgärd då golvet i Nordichallen är glashalt vid utställningar och då riskerar både 
hundens och handlerns liv. 

 
§ 204 Nästa möte  

Nästa ordinarie styrelsemöte blir måndagen den 24 maj 2010 kl.21.00 via Skype. 
 
 § 205 Mötets avslutande 
  Helene tackade alla och avslutade styrelsemötet. 

 
 
 

Ordförande    Sekreterare    Justeringsman 
 

 
…………………………………. ………………………………… …………………………… 
Helene Lewinter   Jeanette Lewinter              Anna-Britta Antonsson 


