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SRRS Norras ordinarie styrelsemöte 

5 maj kl.18.00 via Skype 
 

 
 
 

§ 34. Styrelsemötets öppnande 

Ordförande Johan Högel förklarade mötet öppnat. 

§ 35. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

§ 36. Val av sekreterare för mötet 

Anna-Britta Antonsson valdes till sekreterare för mötet. 

§ 37.Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Madelene Sundvall 

§ 38. Rapport Tävlingsverksamhet 

Styrelsen tog del av det som utställningsansvarig Reidar Otterbjörk redovisade 

vad gäller SRRS Norras utställning i Bollnäs. 

Ang. utställning 2014; Styrelsen har under förra året signalerat att man inte har 

kapacitet att anordna utställningen, då vi saknar certifierad utställningsansvarig 

och har svårt att få medlemmar att hjälpa till. Inför nästa år behöver vi hitta 

någon ny ansvarig och fler som hjälper till, annars är bedömningen att vi inte 

kommer att kunna anordna utställningen. Beslutar att fortsätta jobba för att 

identifiera några medlemmar med intresse av ovanstående, och i annat fall 

inkomma med skrivelse i tid till centralstyrelsen om att ställa in utställningen 

2014. Uppdrar till sekreteraren att ta reda på deadline för att senast ev. avsäga 

sig ansvaret för utställning 2014. 

§ 39 Rapport Ridgeback-Nytt 

Styrelsen och dess arbete skall presenteras i nästa nummer av RR-nytt. Alla 

skriver några rader om sig själva och skickar tillsammans med kort till 

sekreteraren som sammanställer och vidarebefordrar till Reidar, senast 31/5. 
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Ordförande författar några rader om vårt arbete och våra ambitioner för 2013. 

§ 40. Sedan föregående möte tagna AU-beslut 

Inga beslut tagna sedan föregående möte.  

§ 41. Inkomna skrivelser 

Medlemsärende. Styrelsen har tagit del av centralstyrelsens beslut om att neka 

inträde i Norras lokalavdelning för medlemmar Johanna Segerlund och Sara 

Eriksson. Beslutar att styrelsen författar en skrivelse och skickar till SRRS-C 

med en vädjan om förtydligande och begäran om omprövning. 

§ 42. Rapport kassören 

Ekonomisk rapport lämnades av kassören.  

§ 43. Rapport sekreteraren 

Ingen ny inkommande post, de mail som kommit in har hela styrelsen tagit del 

av.  

§ 44. Rapport hemsidan/Facebook 

Tori kommer att uppdatera hemsidan inom kort. Uppmaning till alla att komma 

ihåg att dela med sig av de aktiviteter som händer runt om i vårt område. 

Facebook; kom ihåg att även där lägga in vad som sker.  

§ 45. Rapport kontaktpersoner 

Nästan alla kontaktpersoner har vi pratat med och de har tackat ja att fortsätta 

med att stå som ansvariga. Informationen läggs ut på hemsida och Facebook när 

det är klart. 

§ 44. Övriga frågor 

- Kommer överens om strukturer inför styrelsemöten via Skype: ordförande 

ringer upp.  

- Aktiviteter; En aktivitetsdag för medlemmar planeras in i augusti. Plats: 

Sundsvall.   

- Tori har även en idé om att bjuda in till en föreläsning av en veterinär i Ö-vik 

för att samla in lite pengar. Styrelsen tyckte det var ett bra förslag och 

uppdrog till Tori att jobba vidare med det. 

§ 45. Nästa möte 
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Nästa styrelsemöte blir kombinerat planeringsmöte och styrelsemöte, i 

Härnösand på Dykarklubben den 6/6, ordförande återkommer om tidpunkt.   

§ 46. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade styrelsemötet och tackade samtliga styrelsemedlemmar för 

deltagandet. 

 
      
 
 

Mötesordförande      Protokolljusterare 
 
 
…………………………………….    ………………………………….. 
Johan Högel      Madelene Sundvall 
 
 
 
Protokollförare 
 
 
…………………………………… 
Anna-Britta Antonsson 


