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§ 1  Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

§ 2  Godkännande av dagordning 
   Styrelsen godkänner dagordningen. 

§ 3  Val av protokollförare 
Till protokollförare väljs Madeleine Jarl. 

§ 4  Val av justeringsman 
Till justeringsman väljs Ulrika Blom att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 5   Genomgång av föregående protokoll 2012-05-22 
   Styrelsen godkänner föregående protokoll. 

§ 6  Rapport från ordförande, sekreterare, kassör 
            Inget att rapportera från ordförande eller sekreterare. Karin (kassören) är ej 

närvarande men meddelar via e-mail att rosetter till Råå-utställningen har 
levererats som beställts och är betalade. Kassan var den 11/6 67 520,38 SEK. 

§ 7   Hemsidan 
a. Presentation av styrelsen på hemsidorna: alla som ännu inte har inkommit med 

information uppmanas att göra detta igen. 

b. Kontaktpersoner är nu åter utlagda på hemsidan med undantag för 
avel/valpköp. Styrelsen känner dock att det vore värdefullt att ha en 
kontaktperson på hemsidan som kan ge allmänna råd i dessa ärenden utan att 
nämna kennlar/uppfödare eller ge konkreta avelsråd. Styrelsen kommer att ta 
upp detta med SRRS/C för att diskutera vad en sådan kontaktperson skulle 
kunna göra och skickar en formell förfrågan till SRRS/C styrelse. Sören tar 
denna kontakt. 

§ 8   Inkomna mejl/post/ärenden 
a. SRRS/C  

i. Protokoll från fullmäktigemöte: styrelsen har tagit del av denna 
information. 

ii. Protokoll från konstituerande möte: styrelsen har tagit del av 
denna information. 
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iii. Protokoll från senaste styrelsemöte: styrelsen har tagit del av 
denna information. 

iv. Protokollsutdrag från senaste styrelsemöte: styrelsen har tagit 
del av denna information. 

v. Meddelande till SKK överförd exteriördomare: styrelsen har tagit 
del av denna information. 

vi. Nya ägare i raser tillhörande SRRS/C: styrelsen har tagit del av 
denna information. 

vii. Medlemsstatistik: styrelsen har tagit del av denna information. 

viii. Nya medlemmar: styrelsen har tagit del av denna information. 

ix. U-märkta klubbmedlemmar: styrelsen har tagit del av denna 
information. 

x. Förfrågan gällande SKKs internetanmälan: styrelsen har tagit del 
av denna information och accepterar att vi använder denna 
framöver. Sören kollar med SRRS/C om internetanmälan kommer 
att gälla för Råå utställningen 2012. 

xi. Förfrågan hur vi hanterar U-märkta medlemmar: styrelsen svarar 
SRRS/C att hittills har vi inte gjort något aktivt för att följa upp 
de som väljer att gå ur och anser inte heller att detta behöver 
göras i framtiden. Ska detta göras bör det nog göras centralt. 
Madeleine svarar SRRS/C innan fredag 15/6. 

 

b. Hanna Karlsson, ansökan om prov i rallylydnad och lydnad 2013: styrelsen ser 
inte något behov av detta just nu och meddelar SRRS/C om detta. Madeleine 
ser till att Hanna får detta besked.  

c. Karin Berngard, domare och ställe för BISS2013: Ridgeback Specialen 2013 har 
flyttas till 6-7 juli 2013 men ställe för tävlingen har inte bokats. Järavallen hade 
varit idealiskt och Sven kollar om det går att vara där igen och tar kontakt med 
konferenscentret. Ulrika formulerar en inbjudan till domare och styrelsen ber 
Carin att formellt skriva under inbjudan då hon inte ställer ut hund. 

d. Cecilia Rosqvist, beslut som styrelsen bör ta: Sören svarar Cecilia och säger att 
vi tagit del av e-mailet från henne.  

§ 9   Aktiviteter 
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a. Cert.utställning i Råå 8/9-12: 

- Ringsekreterare, avtal: Ulrika har muntligt avtalat med två 
ringsekreterare, Madeleine ser till att skriftliga avtal skrivs under snarast. 

- Domarvärd: Sven kontaktar Hans von Homeyer. 

- Kommisarie: Madeleine tar på sig denna funktion. 

- Bestyrelse: Ulrika kontaktar ett antal personer som skulle kunna tänkas 
ställa upp. Sören ställer upp som en av de tre på bestyrelsen om platserna 
inte kan fyllas av andra.  

- Programförklaring: en hel del punkter är redan klara och så fort 
programförklaringen är komplett skickar Madeleine den till SRRS/C. 

- Checklistan i övrigt:  

i. annons i RidgebackNytt: Sven kollar med ansvarig utgivare om det 
fortfarande går att få med en annons. 

ii. Sören kontaktar Camilla för att få in annons på SRRS/C hemsidan 
snarast. 

iii. Styrelsen tar beslut om att inkomna tävlingsresultat bör handhas av TK. 

 

b. Lure coursing: marken som Margareta upplåter för träning tillåter inte att vi 
använder denna förrän gräset är slaget, så datum fastställs vid senare tidpunkt. 

c. MH/BPH: BPH i Bjuv den 12/8 är avtalat sedan tidigare och inbjudan ligger nu 
ute på vår hemsida.  

d. Arbetsbeskrivning TK (Tävlingskommittén): styrelsen känner efter en diskussion 
om TKs arbetsbeskrivning att det är angeläget att styrelsen och TK möts inom 
kort (styrelsen föreslår 26/6, kl 19:00) för att gå igenom TKs arbetsbeskrivning 
samt ansvarsfördelning inför Råå utställningen 2012. Madeleine skickar ut 
information om ett sådant möte till alla styrelsemedlemmar och TK. 

e. WPRK (Webb-och PR-kommittén): ingen nytt, bordläggs till nästa möte.  

§ 10  Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 11   Nästa möte 
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 Datum och plats för nästa styrelsemöte är 26/6, direkt efter föreslaget möte med 
TK (kl 19:00) är avslutat, möteslokal Löddeköpinge.  

§ 12  Mötets avslutande 
   Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 


