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PROTOKOLL från ordinarie styrelsemöte via Skype 2011-12-05 
 
Närvarande:, Malin Nilsson, Erika Hallin, Linda Ljungkvist och Anna-Britta Antonsson  
Anmält förhinder: Lena Englund, Hélène Lewinter 
 
 
 

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

 
§ 114 Godkännande av dagordningen  

Styrelsen godkände 
 
§ 115 Val av protokollförare för styrelsemötet 
 Malin Nilsson väljs till protokollförare för dagens styrelsemöte. 
 
§ 116    Val av protokolljusterare för styrelsemötet tillsammans med ordförande 

  Till protokolljusterare väljs Linda Ljungkvist 
 

§ 117 Föregående protokoll  
Det planerade mötet angående BISS-2012 med Reidar Otterbjörk har ej blivit av. På 
grund av att checklistorna har ej skickats till styrelsen ännu. Malin kontaktar Reidar för 
att höra ar listorna finns. Föregående protokoll har lagts ut på hemsidan. 
 

§ 118 Rapport tävlingsverksamhet 
 Ingenting att rapportera. 
 
§ 119 Rapport Ridgeback-Nytt 
 Tidningen har fått ett nytt utseende och samtliga deltagande styrelsemedlemmar anser 

att det blev mycket bra. 
 
§ 120 Sedan föregående möte tagna AU-beslut 
 Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 
 
§ 121 Inkomna skrivelser 
 Bordläggs till nästa möte då ordförande har dessa och har anmält förhinder att deltaga 

vid dagens möte. 
 
§ 122  Rapport kassör 
  Inget att rapportera 

 
 

§ 123 Inkomna skrivelser. Post in/ut 
 Bordläggs till nästa styrelsemöte. 
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§ 124 Rapport Hemsidan/facebook  
 Facebook används sporadiskt som informationskanal för aktiviteter.   

  Årsmöteshandlingarna är utlagda på hemsidan. 
 
 
§ 125 Rapport kontaktperson 
 Inget att rapportera 
 
 
§ 126 Rapport valberedningen  
 Niklas Antonsson är ny i valberedningen. 
 

 § 127 Övriga frågor 
*Styrelsen funderar över hur vi ska klara av att hålla i BISS-2012 då vi är så liten 
styrelse med långa avstånd mellan varandra. SRRS-C har lovat att hjälpa till. Som 
förslag lämnas att vi får veta antal personer som kan hjälpa till under 
utställningsdagarna samt inför utställningen så det verkligen blir att vi få hjälp då vi  
anser att vi inte kommer klara det på egen hand. Samtliga deltagare på mötet tycker att 
det känns väldigt tungjobbat med BISS-2012. Förslag om att ha ett fysiskt möte inom 
dom närmsta månaderna ges. Plats bör vara någonstans ”mittemellan” samtliga 
medlemmar. Kan eventuellt någon från SRRS-C även deltaga? Anna-Britta hör med 
ordförande om resor och boende kan betalas av SRRS-norra. Datum och plats bestäms 
vid nästa styrelsemöte. 
   
*Måste någon från vår styrelse åka på utbildning 28-29 januari 2012 som 
utställningsadministratör? I dagsläget finns det inte någon som kan eller är intresserad 
av att åka på utbildningen. 
 
*Vem tar över som utställningsansvarig efter Reidars avgång efter BISS-2012? I 
dagsläget finns det ingen kandidat.  
 
*Hur kommer vår framtida styrelse se ut? Det är svårt att få in nya styrelsemedlemmar 
samt även behålla dom gamla. 
 
*Skype fungerar ej tillfredsställande och är inte hållbart som möteskanal då det hörs så 
dåligt. Samtliga hjälps åt att undersöka alternativ. Erika vidarebefordrar ett mail som 
Reidar har skickat till henne angående telefonmöte.  
 
*Beslut om extra styrelsemöte 16 januari 2012 kl.20,30 via Skype 
 

§ 128 Nästa möte  
Extra styrelsemöte blir måndagen den 16 januari kl.20.30 via Skype.  

 
 § 129 Mötets avslutande 
   Anna-Britta tackade alla och avslutade styrelsemötet 
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Ordförande    Protokollförare för mötet   Justeringsman 
 
…………………………………. ………………………………… …………………………… 
Hélène Lewinter   Malin Nilsson     Linda Ljungkvist 


