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PROTOKOLL från ordinarie styrelsemöte via Skype 2010-12-06 
 
Närvarande: Lena Englund, Hélène Lewinter och Anna-Britta Antonsson  
Anmält förhinder: Jeanette Lewinter, Erika Hallin och Malin Nilsson 
 
 

§ 270 Styrelsemötets öppnande 
Styrelsens ordförande Hélène Lewinter öppnar mötet och hälsar alla välkomna till detta 
styrelsemöte 

 
§ 271 Godkännande av dagordningen  

Styrelsen godkände 
 

§ 272 Val av sekreterare 
  Till sekreterare för mötet väljs Anna-Britta Antonsson 
 
§ 273 Val av justerare för styrelsemötet tillsammans med ordförande 

  Till justerare väljs Lena Englund 
 

§ 274 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes och skickas till SRRS Centralt samt läggs ut på 
hemsidan 
 

§ 275 Rapport Tävlingsverksamheten 
 Inget att rapportera 

 
§ 276 Rapport Ridgeback-Nytt 

Ett par nya inslag i Ridgeback-Nytt finns numera i tidningen, vilket styrelsen ser med 
glädje på 
 

§ 277 Sedan föregående möte tagna AU-beslut 
Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte  

 
§ 278 Inkomna skrivelser 

  Inget att rapportera 
 
§ 279 Rapport kassör 

 Inget att rapportera 
 

§ 280 Rapport sekreteraren. Post in/ut 
- Vi får en mängd mail från central styrelsen. Dessa arkiveras hos sekreteraren. 
- Statistik kring medlemmar ( Norra har i oktober 127 stycken och hela SRRS har i 

oktober 2010 1511 stycken, en lite ökning från september 2010) vi är fortfarande 
avdelningen som har minst antal medlemmar över den största geografiska regionen 

- Info från Svenska kennelklubben har inkommit. 
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§ 281 Rapport Mentalansvarig  
 Inget att rapportera 
 
§ 282 Rapport Hemsidan  

- Adventshälsningar läggs ut.  
- Fråga om vi kan lägga ut notiser om hundar för omplacering på Norras hemsida. 
Beslut att det är ok, till skillnad från valphänvisning som fortfarande skall följa centrala 
valphänvisningsregler. Omplaceringshundar skall naturligtvis vara renrasiga Rhodesian 
Rigdeback och de som vill ”annonsera” ska vara medlemmar i SRRS 
 

§ 283 Rapport kontaktperson 
 Inget att rapportera 
 
§ 283 Rapport valberedningen 
 Hélène har pratat med Eva Jonsson, sammankallande. 
 Inget att rapportera 
 
§ 284 Övriga frågor 

Inför årsmötet; 6 februari 2011 kl.13.00 via Skype, annonsering sker via RR-Nytt samt 
hemsidan. Årsmöteshandling ska kompletteras med verksamhetsberättelser från 
kontaktpersonerna. Verksamhetsplanen uppdateras från föregående år, det är i stort sett 
samma punkter vi fortsätter att jobba med. Alla i styrelsen får arbetsuppgifter då 
Årsmöteshandlingarna ska sammanställas 
 

§ 285 Nästa möte  
Nästa styrelsemöte blir måndagen den 17 januari kl.21.00 via Skype 

 
 § 286 Mötets avslutande 
  Hélène tackade alla och avslutade styrelsemötet 
 
 
 

 
Ordförande    Sekreterare för mötet   Justeringsman 
 
…………………………………. ………………………………… …………………………… 
Hélène Lewinter   Anna-Britta Antonsson   Lena Englund 


