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Sören Holmgaard, Camilla Holm, Cecilia Rosqvist, Sven Stjärnfeldt, Birgitta Jöneros, Ulrika 

Blom, Carin Bergsten, Helen Andersson 

Frånvarande 

 

 

 
Bilagor 

- 

 

Underskrift protokollförare 

 
Cecilia Rosqvist 

Underskrift mötesordförande 

 

Sören Holmgaard 

Underskrift justeringsman 

 

Birgitta Jöneros 

 

§ 48  Mötets öppnande 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

§ 49  Godkännande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen.  

§ 50  Val av protokollförare 

Till protokollförare väljs Cecilia. 

§ 51  Val av justeringsman 

Till justeringsman väljs Birgitta att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 52   Genomgång av föregående protokoll 

Styrelsen godkänner härmed föregående protokoll. 

§ 53  Protokoll från Årsmötet    

Detta protokoll är skickat till Ulf Jönsson som i sin tur har skickat det till Ulrika 

Blom. Ulrika attesterar detta och skickar vidare det till Jessica Persson. Slutligen 
skickas detta till Cecilia Rosqvist 

 

§ 54  Rapport från ordförande, sekreterare, kassör 

           Bankfullmakt från Nordea – kopia på vem som står på fullmakten är beställd 

och inväntas från banken. 

§ 55  Hemsidan 

             Presentation saknas från Sven. Han skickar den snarast möjligt till Camilla. 

§ 56  Inkomna mail/ärende 

 Lydnadsprov tävlingsåret 2012 – tävlingsansökan: Denna är skickad till 

SRRS/Central (TK). Bekräftelse har mottagits. 

Hundrasbeskrivningar – styrelsen fick ta del av den rasbeskrivning som finns på 

www.köphund.se. Kommentarer gällande denna skall mailas till Sören senast 13/5. 

http://www.köphund.se/
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Hundens Dag, Ribban Malmö 6-7/8- Skall vi vara representerade? – Punkten tas 

upp på nästa möte för att se om vi har hittat någon som är intresserade av att 

representera oss. 

Nya SRRS hemsida – Styrelsen beslutade att om åsikter gällande denna finns skall 

de mailas till Jasmine Oghami snarast möjligt. Alla i styrelsen skall få kopia på mail 

som skickas. 

Utbildning för tävlingsansvariga – Problem att finna någon lokalklubb som 

tillhandahåller denna utbildning. Cecilia har varit i kontakt med SRRS/Västra samt 

SRRS/Stockholm för att höra vart de har gått denna utbildning samt om de ev skall 

gå denna utbildning. De som kommer att gå utbildningen är Ulrika Blom, Karin 

Berngard samt Cecilia Rosqvist. Bordlägges till nästa möte. 

Inkommen förfrågan från medlem gällande ringträning – styrelsen beslutade att de 

kommer att anordnas två tillfällen för ringträningen under 2011. Första tillfället 

kommer ev att hållas i juni. Helen kontaktar Anneli Jönsson gällande om hon har 

möjlighet att hålla i denna.. Andra tillfället kommer ev att hållas i augusti. Cecilia 

kontaktar Tina Gavling gällande om hon har möjlighet att hålla i denna. 

 

 

§ 57  Aktiviteter. 

Certustsällningen i Råå 

Ringsekreterare – 3 ringsekreterare har tackat JA. Styrelsen inväntar underskrivna 

kontrakt. 

Tävlingsbudget – Styrelsen diskuterade och reviderade budgeten på vissa punkter. 

Carin reviderar den och skickar den till styrelsen för godkännande. Därefter skickas 

till den till SRRS/Central (TK) snarast möjligt. Styrelsen godkände att 
anmälningsavgiften till utställningen är 320:- i priset ingår en katalog.  

Rosetter – Styrelsen godkände förslaget Ulrika och Cecilia tagit fram. Beslut 

ändrades gällande CK rosetter. Inga sådan kommer att beställas. CK kort kommer 
att ersätta dessa. 

Information till hemsidan – Denna skrivs av Ulrika samt Cecilia. Klart till nästa 
möte. 
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Förslag om att PM skall skickas ut via mail istället för pappers post diskuterades -
Förslaget mottogs positivt 

Bokningen av planen på Råådalens brukshundsklubb – Är bokad. Priset för denna 

med klubbstugan är 1000:-. Styrelsen godkände detta. 

Sponsring av pokaler samt gässmedaljer – styrelsen beslutade att tacka ja till 
denna sponsring. Sören återkopplar till Elisabet Roos. 

RR nytt – Manusstopp 27/5. Styrelsen beslutade att följande skall skickas till: 

Info om kommande ringträningar, Klickerdagen, (Birgitta skriver om denna), 

Promenad i Bruceskog, (Camilla och Helen sätter datum för denna omgående), 
Certutställningen i Råå samt reportage från prova på viltspårsdagen.  

Camilla ombesörjer för att detta kommer in. 

 

§ 58  Apporteringsträff 23/4 – hur blev resultatet från denna.  

   Bra träff. 7 ekipage deltog. 

§ 59  Viltsårskurs till våren 2012 

Birgitta kontaktar Liselott ang detta. Annonsering sker i RR nytt nr 4. Birgitta 

ombesöjer med att text skrivs till detta. 

§ 60 Bokning av domare 2013 

Bordlägges till nästa möte. 

 

§ 61  Klickerdag med Åsa 18/9 

           Styrelsen beslutade att en fortsättningskurs i Klicker kommer att anordnas. 

           Maxantal deltagande hundar är 6. Kostnaden för att anordna kursen är 5000:-. 

            Styrelsen beslutade för att subventionera aktiviteten med 2500:-

Anmälningsavgiften kommer att vara 400-500:-.  

           Beslut gällande vart den kommer bordläggs till nästa möte.  

§ 62      Viltspårsträff för självständigt tränande 15/5 

  2 anmälda. Fler platster finns. Ev kommer plats vart det kommer hållas ändras. 

Birgitta kontaktar då de anmälda ekipagen. 
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§ 63       Tävlingskomité 

  Arbete med att bilda en tävlingskommité fortsätter. Några utanför styrelsen 

(Bitte Stjärnfeldt samt Karin Berngard) har blivit tillfrågade. I styrelsen är det 

Cecilia Rosqvist och Ulrika Blom som visat intresse för denna.   

§ 64        Förslag till sommarens/höstens aktiviteter. 

  Styrelsen beslutade att följande aktiviteter kommer att genomföras: 

  Ringträning (ev 2 tillfällen), Klickerdag, Promenad i Bruces skog (Camilla och 
Helen återkommer med datum) 

§ 65         Intern kommunikation. 

  Styrelsen beslutade att främst skall kommunikation ske via web mailen. Sören 
kontaktar Jessica gällande om maxkapaciteten i mailen kan utökas. 

§ 65 Övrigt 

  Styrelsen beslutade om att de skall försöka finna någon bra träningsmark för 
kommande aktiviteter. Carin Bergsten har ett förslag som kollas upp.        

   

 

§ 66         Mötet beslutar att nästa möte hålls den 1/6 kl 19.00 i Löddeköpinge. 

    Kallelse skickas separat. 

§ 67     Mötets avslutande 

  Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 


