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PROTOKOLL 

§ 79 Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

79.1 Val av protokollförare  

Susanne Sjögren utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

79.2 Val av protokolljusterare 

Niels Paulsen utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 

79.3 Godkännande av dagordning:  

Styrelsen godkände dagordningen. 

§ 80 Föregående mötesprotokoll 

Inget att rapportera. 

§ 81 Rapport AU 

Inget att rapportera. 

§ 82 Bordlagda ärenden 

82.1 Rasspecialen 21 sept. 2019 är domare klart samt SUA:an Sören Holmgaard.  

Men frågetecken för ringssekreterare, kommissarie och bestyrelse. Gisela frågar dem som var i år om 

de kan ställa upp även nästa år. Plats är Röstånga. 

 Biss - 2020 är också domare klart, Lindsey Barnes. Lena tar kontakt med Backagården.  

 Rasspecial 2021 har vi ännu ingen domare. Förslag läggs om Birgitta Svarstad. 

§ 83 Inkomna ärenden 

Inget att rapportera. 

§ 84 Ekonomiärenden 

Kassören återkommer med information. 

§ 85 Medlemsärenden 

85.1 Vykort nya RR-ägare och påminnelse om utebliven betalning eller andra meddelande.  

 Diskussion skedde kring text och kostnad. 

85.2 Två olika storlekar A5 och A6, fortsättning följer om hur vi vill ha det. 

§ 86 Aktiviteter 

86.1 Rasspecial  

• Gisela skickar resultatlistor/domarkritik. 

• Publicera Reportage till RR Nytt.  

• Bestyrelsen skickar in rapporten.  

86.2 BPH Örkelljunga 7 okt 2018: Susanne återkommer med text och bild. 
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86.3 Banrace: återkommer med tid och datum.  

86.4 Höstpromenad vi Snogeholmssjön den 14 oktober 

86.5 Julpromenad. Återkommer med tid, datum och plats. 

86.6 Ring och handlerträning med Caroline Larsen är det hittills 7 st anmälda. Göra en förfrågan om det 

finns intresse för att ha ring-/handlerträning bland medlemmar. Eva kollar upp om det finns lediga 

datum på Halmstads hundarena.  

86.7 Viltspårkurs: Nybörjare, fortsättning till våren. Staffan ställer upp och återkommer nästa möte med 

förslag om upplägg. 

86.8 Föreläsning Eva Bodfält 2019 och Kenneth har pratat med henne om 3 olika datum och ställen och 

väntar på besked. 

 

§ 87 Medlemsaktiviteter betala eller ej gällande styrelsemedlemmarna 

Det kommer tas beslut inför varje tillställning om vad som gäller. 

§ 88 Fixardag på lagret hos Christer 

Gisela, Kenneth och Lena fixar detta när de hittat en dag som passar och när de vet det så meddelar 

Kenneth Niels som också vill hjälpa till. 

§ 89 Stafettartikel i RR-Nytt 

Lena tar på sig att skriva. 

§ 90 Årsmöte 2019 

 Plats är Röstånga och diskussion skedde kring föreläsning. Niels la förslag om att han kan föreläsa 

tillsammans med en veterinär. 

90.1 Lägga ut annons om årsmötet i RR-Nytt som är 10 feb 2019, Kenneth kollar med Johan. Gisela 

 skickar till valberedningen. 

§ 91 Övriga ärenden 

91.1 Meddela om vi får förhinder att vara med på styrelsemöte samt vara i tid.  

91.2 Kenneth informerade från samverkan med ordföranden. Diskussion har skett kring kläder och där man 

 är positiv till att ta fram gemensamma profilkläder som ska vara tillgängliga för alla medlemmar.  

 De var också positiva till att anordna deltävling i viltspår till Biss 2019 i SRRS Södra. 

Kenneth kommer även att undersöka bättre mötesredskap än Skype då det laggar. 

§ 92 Nästa styrelsemöte 

Ordförande återkommer. 

§ 93 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


