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PROTOKOLL SRRS/Norra 

 
Närvarande:     Fördelas: 
Tori Malm     Närvarande+ 
Jeanette Wiklund      Jessica Persson SRRS 
Ida Midtgård     Johan Högel 
Anna-Britta Antonsson      Madelene Sundvall 
Erika Isaksson 
 
1. Mötets öppnande 
 Tori hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
1:1  Val av protokollförare 
 Jeanette valdes till protokollförare. 
 
1:2  Val av protokolljusterare 
 Erika valdes att jämte ordförande justera protokollet från dagens 

möte. 
 
1:3 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes 
 
2. Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
3. Rapport TK 
 Utställning 

Planeringen inför utställningen pågår för fullt och vi har god koll 
på läget. 
 
Aktiviteter 
Lyckoruset 
Vi ska återupprepa Lyckoruset den 16 augusti och då i så fall i 
Umeå. 
 
Kapplöpning 
Prova-på-RR-kapplöpning samt ett race på Midlanda samt i 
Älvsbyn. 
 
Spårhelg 
Vidare ska vi anordna en spårhelg med olika spåraktiviteter 
beroende på erfarenhetsnivå, Tori kontaktar en spårdomare och 
kommer med ett förslag på genomförande. 
 
RR-träff i Rosvik 
Upprepa fjolårets RR-träff i Rosvik, Erika och Ida styr upp. 
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4. RR-Nytt 
 De vinnande bilderna från jultävlingen har publicerats på 

facebooksidan samt på hemsidan. 
 
Vidare ska vi försöka få in en annons i nästa nummer angående 
kommande aktiviteter. 

 
5. Ekonomirapport 
 Inget att rapportera 
 
6. Rapport AU-beslut 
 Inget att rapportera 
 
7.  Hemsidan/Facebook 
 Vi har platsbrist på hemsidan och Ida får i uppdrag att rensa ut 

efter egen förmåga så att vi får plats med nya uppdateringar. 
 
8. Övriga frågor 

 
 Inköp av bokföringsprogram 

Ida har förslag på att köpa in ett Visma bokföringsprogram med 
möjlighet att ha ett medlemsregister, skicka fakturor, sms mm. 
Ida kollar med Petra som är kassör i Mellan med vilken version de 
köpte in samt om det går att använda på fler datorer. Kostnaden 
är 2 490 kr i en engångskostnad sen får man betala för support 
om man vill. 

 
 Kallelserutiner 

Jeanette skickar kallelse samt dagordning senast en vecka innan 
mötet och Ida lägger ut på Facebooksidan. 
 
Nya medlemmar/Kontaktpersoner 
Ida ansvarar för att skicka ut info om våra planerade aktiviteter 
samt ev. övrig info till nya medlemmar samt till kontaktpersoner. 
 

9. Nästa möte 
2014-04-28 kl. 18.00 via Skype. 

 
10. Mötet avslutas 
 Då inga övriga frågor togs upp tackade Tori för allas deltagande 

och avslutade mötet. 
 
 Vid protokollet  Justeras 
 
 Jeanette Wiklund   Tori Malm 
 
   Erika Isaksson 


