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PROTOKOLL från ordinarie styrelsemöte via Skype 2011-06-13 
 
Närvarande: Malin Nilsson, Lena Englund , Erika Hallin, Linda Ljungqvist, Anna-Britta Antonsson 
och Reidar Otterbjörk 
Förhinder: Hélène Lewinter 
 
 

§ 65 Styrelsemötets öppnande 
Anna-Britta Antonsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna till detta styrelsemöte 

 
§ 66 Godkännande av dagordningen  

Styrelsen godkände 
 
§ 67 Val av protokollförare för styrelsemötet 
 Linda Ljungqvist väljs till protokollförare för dagens styrelsemöte 
 
§ 68 Val av protokolljusterare för styrelsemötet tillsammans med ordförande 

  Till protokolljusterare väljs Malin Nilsson 
 

§ 69 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes 
 

§ 70 Rapport Tävlingsverksamhet 
 
 a) Inför Bollnäs/Vevlingestrand 9 juli 2011 

  * sammanlagt 57 stycken anmälda 
  * Reidar informerar om att utställningen är flyttad från Vevlingestrand Camping till 
  Bollnäs Folkets Park               
  * Bestyrelsen får ej ihop de med folk på  HÄKK, så följande gäller:  
   Erika Hallin-ordförande 
    Malin Nilsson och Lena Englund på distans 
     Reidar Otterbjörk – Kommissarie  
  *Lista ska skickas till Erika på att alla betalt in anmälningsavgiften, sen göra katalog 
  underlaget 
  * Boende ordnat, 6 bäddar på Vevlingestrand Camping 
  *Eva Bryntse har ordnat priser och blommor, Reidar ska kolla upp avtalet med Royal 
  Canin, rosetter är beställda och Reidar hämtar upp dem, Reidar skickar ett informations 
  brev till Folkets Park i Bollnäs. 

 
 b) Inför BISS 2012 

  *Gysinge Herrgård i Sandviken är bokat och klart, Reidar ska ordna skriftligt avtal 
  * (Srrs/C har godkänt domarförslagen och  förfrågan gällande domare har skickats 
  till mr Arniella Filiberto, Puerto Rico, väntar på svar, om han tackar nej så tillfrågas 
  Janet Leslie Buchanan, Canada 
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§ 71 Rapport Ridgeback-Nytt 

  Lägga in om KM i viltspår som Eva Bryntse anordnar, Reidar pratar även med Eva om 
  vad hon fått ihop för priser. 

 
§ 72 Sedan föregående möte tagna AU-beslut 

Fastställer AU-beslut om att skjuta upp anmälningstiden till utställningen en 1 vecka 
 

§ 73 Inkomna skrivelser 
 Styrelsen har fått frågan från SRRS/C om vi har förslag på hur SRRS/C hemsida ska se 

  ut då denna nu ska förnyas. Har vi förslag skicka dem till Jazmine Ohgami. 
 
§ 74 Rapport kassör 

 Ekonomin är i ordning 
 

§ 75 Rapport sekreteraren. Post in/ut 
Inget att rapportera  

 
§ 76 Rapport Hemsidan/Facebook  
 Styrelsen är överens om att inte lägga ut om utställningar utomlands på SRRS Norras 

  hemsida det  räcker med att dessa finns på SRRS/C hemsida. 
  Hemsidan är betald 1 år framåt till och med 2012-05-21 

 
§ 77 Rapport kontaktperson 
 Inget att rapportera 
 
§ 78 Övriga frågor 

En annons om lokalavdelningens mästerskap i viltspår/Eva Bryntse ska in på hemsidan 
och i Ridgeback-Nytt 
 

§ 79 Nästa möte  
Hélène kallar när de är lämpligt. 
Ett avcheckningsmöte är bokat 19 juni kl. 20.30 via Skype för de som ska arbeta med 
utställningen 

 
 § 80 Mötets avslutande 
  Anna-Britta tackade alla och avslutade styrelsemötet 
 
 
Ordförande    Protokollförare för mötet  Justeringsman för mötet 
 
…………………………………. ………………………………… …………………………… 
Anna-Britta Antonsson  Linda Ljungqvist   Malin Nilsson 


