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PROTOKOLL från ordinarie styrelsemöte via Skype 2011-10-03 
 
Närvarande: Anna-Britta Antonsson, Lena Englund och Hélène Lewinter 
Förhinder: Malin Nilsson, Linda Ljungqvist och Erika Hallin 
 
 

§ 97 Styrelsemötets öppnande 
Hélène Lewinter öppnar mötet och hälsar alla välkomna till detta styrelsemöte 

 
§ 98 Godkännande av dagordningen  

Styrelsen godkände dagordningen 
 
§ 99 Val av protokollförare för styrelsemötet 
  Anna-Britta Antonsson väljs till protokollförare för dagens styrelsemöte 
 
§ 100 Val av protokolljusterare för styrelsemötet tillsammans med ordförande 

  Till protokolljusterare väljs Lena Englund 
 

§ 101 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 

§ 102 Rapport Tävlingsverksamhet 
 Bordläggs till nästa möte som är 2011-12-05 
 
 Inför BISS 2012 
 Diskussion runt arrangemanget 2012. Reidar har fått i uppdrag att ta fram checklistor, 

  kolla med Skåne och Stockholms lokalavdelningar som använt sig av dessa checklistor. 
  Han kommer att se över och sammanställa dessa, därefter sammankalla till ett möte i 
  november.  

 Vi behöver redan nu jobba för att få ihop folk som kan jobba på BISS 2012. Styrelsen 
  ställer sig positiv till förslaget att vi behöver träffas fysiskt för att sy ihop   
  arrangemanget, förslag att vi lägger det i slutet av 2011.   

     
§ 103 Rapport Ridgeback-Nytt 

  Ridgeback-Nytt 3/2011 är försenat i minst 2 veckor. Information läggs ut på hemsidan 
  och Facebook. 

 
§ 104 Sedan föregående möte tagna AU-beslut 

Inga beslut är tagna 
 

§ 105 Inkomna skrivelser 
 Inga inkomna skrivelser 
 
§ 106 Rapport kassör 

 Bordläggs till nästa möte 2011-12-05 
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§ 107 Rapport sekreteraren. Post in/ut 
* Protokollet från Fullmäktigemötet gås igenom 
* SRRS Centralstyrelse efterfrågar ledamöter till SRRS Norras Valberedning. Styrelsen 

 uppmanas återigen försöka fråga runt till tänkbara ledamöter. 
* Royal Canin har sagt upp samarbetsavtalen, men de vill gärna fortsätta samarbeta. 

 SRRS Centralstyrelse håller på att kolla upp om det finns andra samarbetspartners. 
* SRRS Centralstyrelse önskar komma närmare lokalavdelningarna, jobbar just nu fram 

 förslag på detta.  
* Förslag för utställningsdatum 2014 lämnas till SRRS Centralstyrelse 

 
§ 108 Rapport Hemsidan/Facebook  
 Senaste aktiviteten som lagts in på hemsidan är från vår rasspecial i Bollnäs. 

 
§ 109 Rapport kontaktperson 
 Lena informerar om att deras informationsforum kommer att läggas ner och att deras 

aktiviteter, Luleåtrakten, kommer att läggas in på Facebook, SRRS Norra. 
 
§ 110 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
 

§ 111 Nästa möte  
Nästa möte 2011-12-05 kl.20.30 via Skype 

 
 § 112 Mötets avslutande 
  Ordförande tackade alla och avslutade styrelsemötet 
 
 
Ordförande    Protokollförare för mötet  Justeringsman för mötet 
 
…………………………………. ………………………………… …………………………… 
Hélène Lewinter   Anna-Britta Antonsson  Lena Englund    


