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Sammanträdesgrupp 

SRRS/Skånes styrelse 
Mötesplats 

Löddeköpinge 
Mötesdatum 

2010-11-10 
Utskriftsdatum 
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Sidnr 

1/3 
Mötesdeltagare 

Ulrika Blom (ordförande), Birgitta Jöneros (ledamot), Sven Stjärnfelt (ledamot) och Li 
Rousk (suppleant). 
Frånvarande 

Cecilia Rosqvist (sekreterare), Carin Bergsten (kassör), Lisa Allerstam (vice ordförande), 
Helene Andersson (ledamot) och Krister Bengtsson (suppleant) har anmält förhinder att 
deltaga vid mötet. 

 

 
Bilagor 

- 
 

Underskrift protokollförare 

 
Li Rousk 

Underskrift mötesordförande 

 
Ulrika Blom 

Underskrift justeringsman 

 
Birgitta Jöneros 

 

§ 110 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

§ 111 Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordningen. 

§ 112 Val av protokollförare 
Till protokollförare väljs Li Rousk. 

§ 113 Val av justeringsman 
Till justeringsman väljs Birgitta Jöneros att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

§ 114 Genomgång av föregående protokoll 
Utbildning av tävlingsansvarig gäller endast utställning, Cecilia håller fortsatt 
kontakt med SKK om information kring denna utbildning. Punkten ligger kvar från 
förgående protokoll.  

Cecilia har ordnat tackkort till sponsorer av certutställningen.  

Bitte gör i ordning bilderna från certutställningen. Ulrika redigerar så att det blir 
rätt namn på hundarna och gör resultatlistor som skickas till Cornelia. 

§ 115 Rapport från ordförande, sektretare, kassör 
Inget att rapportera. 

§ 116 Hemsidan 
Bilder och text från promenaden på Skäralid kommer att läggas ut samtidigt på 
hemsidan när text inkommit till Birgitta. 

Birgitta lägger även ut inbjudan till aktivitet på Storegård och inbjudan till årsmötet 
på hemsidan när hon fått dessa texter. 

§ 117 Inkomna mail/ ärenden 
Ändringarna i de uppdaterade tävlingsriktlinjerna är genomgångna och mail skickat 
till TK att SRRS skåne godkänner och inte har något att tillägga. 

En medlem har anmält intresse att delta i träningsgrupp i spår om någon sådan 
kommer att ordnas. Styrelsen kommer inte att arrangera någon träningsgrupp 
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men kan förmedla kontakt mellan medlemmar som har intresse att driva 
träningsgrupp. 

§ 118 Aktiviteter 
Storegård 

Aktivitetsdag på Storegård hundpark är bokat till 5/12. SRRS Skåne bjuder på 
avgiften och på fika. Li fixar fika och skriver text till hemsidan. Tid och upplägg för 
aktiviteten kollas av med Cecilia. Förslag på tid är 11.00. Ulrika och Sven kan 
hjälpa Cecilia med aktiviteterna. 

 

Föreläsning 

Lördagen 19/2 är bokat för föreläsning med David Selin. Birgitta har pratat med 
Svenska Dalmatiner Sällskapet som också kommer att bjudas in till föreläsningen. 
Utgifter, anmälningar och anmälningsavgifter kommer SRRS Skåne att ta hand om 
denna gång. Anmälningsavgift bestäms till 100kr/ person. Den först tilltänkta 
föreläsningen “Leken - något att ta på allvar” skjuts på framtiden då det är 
varmare eftersom denna skulle innehålla både teori och praktik, istället blir det 
“hundens utvecklingsfas” som endast är teoretisk. Föreläsningen är ca 4h, förslag 
från styrelsen är 11-16 med lunch emellan. Förslag på sista anmälningsdag är 
12/2. Birgitta kollar om detta är okej med David. Cecilia kan ordna lokal i 
Helsingborg eller Malmö beroende på hur stort deltagarintresset blir. Möjlighet att 
köpa lunch på hotellet kollas med Cecilia. 

 

§ 119 Årsmöte 2011 
Styrelsens förslag är att årsmötet hålls 6/2 2011 på Clarion Grand hotel i 
Helsingborg. Ulrika kollar med Cecilia om detta är möjligt samt skickar kallelse till 
Birgitta som skickar till RR-nytt och lägger ut på hemsidan. 

 

§ 120 RR-nytt 
 
Text och bilder från kulprovet är inskickat. Ulrika skickar kallelse till årsmötet och 
Li text om föreläsningen till Birgitta som skickar till RR-nytt. 
 



SRRS/Skåne mötesprotokoll 

Sammanträdesgrupp 

SRRS/Skånes styrelse 
Mötesplats 

Löddeköpinge 
Mötesdatum 

2010-11-10 
Utskriftsdatum 

2010-11-16 
Sidnr 

3/3 
Mötesdeltagare 

Ulrika Blom (ordförande), Birgitta Jöneros (ledamot), Sven Stjärnfelt (ledamot) och Li 
Rousk (suppleant). 
Frånvarande 

Cecilia Rosqvist (sekreterare), Carin Bergsten (kassör), Lisa Allerstam (vice ordförande), 
Helene Andersson (ledamot) och Krister Bengtsson (suppleant) har anmält förhinder att 
deltaga vid mötet. 

 

 
Bilagor 

- 
 

Underskrift protokollförare 

 
Li Rousk 

Underskrift mötesordförande 

 
Ulrika Blom 

Underskrift justeringsman 

 
Birgitta Jöneros 

 

§ 121 Övrigt 
 
Inga övriga ärenden. 
 

§ 122 Nästa möte 
 
Styrelsen beslutar att hålla nästa möte 7/12 kl 19.00. 
 
 

§ 123 Mötets avslutande 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 
 


