
 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS/Södra 
Mötesort 

Staffanstorp, extrainsatt 
 Mötesdatum 

2020-03-07 
År/Mötesnr 

2020/02 

Närvarande 

Christina Hallberg Olsson (ordförandande), Katarina Grege (sekreterare), Filip Ingebrigtsen (ledamot). 

Anmält förhinder 

Ulrika Hall (ledamot), Felicia Bulkin (ledamot), Helena Augsell (kassör), Denniz Jönsson (vice ordförande), Jenny Rylander 
(ledamot), Emma Mårtensson (ledamot). 

Adjungerande: Gisela Lindberg, Kenneth Nilsson 

 

 

 

Justeras mötesordförande 

 

 
Caristina Hallberg Olsson 

Justeras protokolljusterare 

 

 
Filip Ingebrightsen 

Protokollförare 

 

 
Katarina Grege 
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PROTOKOLL 

§11. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

11.1. Val av protokollförare  

Katarina Grege utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

11.2. Val av protokolljusterare 

Filip Ingebrigtsen utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

11.3. Godkännande av dagordning 

§12. Föregående mötesprotokoll 

Inget att rapportera. 

§13. Rapport AU 

Inga rapporter har inkommit. 

§14. Bordlagda ärenden 

14.1. Mötet kommer fram till att bordlägga beslut om reseräkningarna från konstituerande styrelsemöte till 

nästa möte 21/3-20. 

14.2. Bokföringsprogram. 

14.3. Sponsorer 

 

§15. Inkomna ärenden 

15.1. Rasspecialen som planerats hållas 13/11-21 på Halmstad hundarena, måste bokas om, då Halmstad 

hundarena har gått i konkurs. 

Ny datum är bokad till 12/9-21 på Röstånga Gästgivargård. SRRS/C är informerad och dom kommer 

att skicka en förfrågan till SKK. Röstånga Gästgivargård vill ha 2000 kr i hyra. 

 

15.2. Delegater till Fullmäktige i Örebro 18/4-20 efterlyses. Gärna 6-7 st samt några reserver. Man får 

körersättning, men samåk i så stor utsträckning som möjligt. 

Man behöver inte sitta i styrelsen för att åka dit och representera SRRS/Södra. 

 

Gisela Lindberg och Kenneth Nilsson har anmält sig som reserver. 

Christina (ordf.) kommer att fråga Margareta Borgling och Cornelia Olsson, samt lägga ut på vår FB. 
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PROTOKOLL 

Anmäl intresse till Christina (ordf.) som i sin tur anmäler till Jessica med hjälp av mall i Dropbox. 

 

 

 

§16. Ekonomiärenden 

16.1. Margareta Lantz kommer att hjälpa Helena Augsell fram till att Helena får tillgång till konto mm. 

 

16.2. Mötet kommer fram till att Helena får prata med SRRS/C om vilket bokföringsprogram man bör köpa 

in. 

Filip Ingebrigtsen skall prata med Felicia Bulkin om deras gratisprogram och återkommer om detta på 

nästa möte. 

16.3. Mötet kommer fram till att betalning till kvaltävling i viltspårsmästerskapet betalas in till 

SRRS/Södra. 

 

§17. Medlemsärenden  

17.1. Mötet kommer fram till att Kenneth Nilsson skall kolla upp vad det kostar att trycka ut fler vykort, 

samt ordna med 20 st etiketter till att korrigera skriften på valpvykorten. 

§18. Aktiviteter 

18.1. Mentalkommittén kommer att ställa in mötet i Röstånga den 21/3-20. Christina som sitter med i 

kommittén gör detta och Kenneth avbokar Röstånga. 

 

18.2. BPH Örkelljunga, viltspårtävlingen och BISS är OK..  

18.3. SRRS/Södra skall själva boka in promenaderna. Mötet kommer fram till att Christina tillfrågar 

Margareta Borgling om hon vill hjälpa till att anordna dessa. 

18.4. Alla aktiviteter skall läggas ut på hemsidan samt skickas till RR-nytt, så folk kan se vad vi skall göra 

och har gjort. En kort berättelse med lite bilder är alltid trevligt att publicera. 

18.5. Allt som rör utställning 2020, inkommande mejl mm, önskar BISS gruppen att vi vidarebefordrar till 

dem på mejl biss20@srrs.org  

18.6. Christina skickar ut en agenda till alla i styrelsemedlemmar, om det är något man vill ta upp på nästa 

möte. 

18.7. Leta sponsorer till utställningen. Det behöver inte vara hundsaker, till ett värde av ca 500 kr (kan ev 

ändras av BISS gruppen), dock ej foder med reklam. Fråga i affärer och på FB. Sponsorerna kommer 

att synas i utställningskatalogen och i RR-nytt. Annonsen måste vara på PDF fil. 

mailto:biss20@srrs.org
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18.8. Mötet kom fram till att punkten Fördela olika aktiviteter skall vara en stående punkt på 

styrelsemötena. 

18.9. Mötet kom fram till att Christina skall skapa ett Årshjul. En planering för alla styrelsemöten för hela 

året, samt ett extra möte nära inpå BISS. 

Hela styrelsen bör vara med och hjälpa till på BISS 1-2/8-20. 

18.10. Cimbria HK hundkaplöpningsklubb kommer att kontaktas av Katarina för att höra om vi kan anordna 

en prova på dag hos dem i september-20. Margareta Lantz har kontaktuppgifterna. 

18.11. Mötet föreslår att ta bort Messengergruppen, så SRRS/Södra inte har så många kanaler. Räcker med 

FB, mejl och Dropbox. 

§19. Övriga ärenden 

19.1. Filip kommer att vara spindeln i nätet när det gäller inkommande mejl till SRRS/Södra, och kommer 

att uppmana berörda att läsa. Om någon läst mejlet före Filip, klicka på oläst, så att inget missas. 

19.2. Christina kommer att mejla Marielle Trésoor för att meddela henne att datumet för Rasspecialen 

2021 är ändrad. Christina mejlar även Charlotte Ekenstjerna i TK, så att det kommer till kännedom 

hos SKK.  

§20. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade på konstituerande möte 16/2 att hålla nästa arbetsmöte den 21 mars 2020 klockan 

10.00 hemma hos Felicia och Filip, Kongsmarken 251, Genarp. 

§21. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


