
GENAR 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS/Södra 
Mötesort 

Genarp 
 Mötesdatum 

2020-03-21 
År/Mötesnr 

2020/03 

Närvarande 

Christina Hallberg Olsson (ordförande), Denniz Jönsson (vice ordförande), Katarina Grege (sekreterare), Helena Augzell (kassör), 
Felicia Bulkin (ledamot), Jenny Rylander (ledamot) och Filip Ingebrigtsen (suppleant). 

Anmält förhinder 

Emma Mårtensson (ledamot), Ulrika Hall (ledamot) 

 

 

Justeras mötesordförande 

 

 
Christina Hallberg Olsson 

Justeras protokolljusterare 

 

 
Jenny Rylander 

Protokollförare 

 

 
Katarina Grege 
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PROTOKOLL 

§22. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

22.1         Val av protokollförare  

Katarina Grege utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

22.2         Val av protokolljusterare 

Jenny Rylander utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

22.3          Godkännande av dagordning 

§23.  Föregående mötesprotokoll 

Inget att rapportera 

§24. Rapport AU 

Inget att rapportera 

§25. Bordlagda ärenden 

  Inget att rapportera   

       

§26. Inkomna ärende 

  Inget att rapportera 

§27.  Ekonomiärenden 

27.1          Bokföringsprogram. Styrelsen beslutade att Helena kontaktar Sonja i SRRS/C om vilket program som 

de andra avdelningarna använder sig av. Wismar kostar 2000 kr/år. 

 

27.2          Reseräkningar, blanketter finns i Dropbox. Styrelsen beslutade att man får ersättning för följande 

          resor; till-och från styrelsemöten eller om man representerar styrelsen på olika möten, resa till-och 

          från aktiviteter för dokumentering och fotografering. Om man skall dit ändå och vara med på 

          aktiviteten utgår ingen körersättning. Samåk i största mån med varandra, så hjälps vi åt att hålla ner 

          kostnaderna. 

§28. Medlemsärenden 

Inget att rapportera 
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PROTOKOLL 

§29. Aktiviteter    

    

29.1         Fördelning av aktiviteter:  

         Promenaderna; Christina frågar Margareta Borgling om hon vill ha hand om dem. 

                 Nose work; Ulrika föreslås att ha hand om detta, Jenny R frågar henne. 

Föreläsningar av veterinär, fästingar, nyår, kloklippning, resa med hund mm. Styrelsen beslutade 

att Helena Augzell håller i detta. 

Viltspår; styrelsen beslutade att Felicia och Filip håller i detta. 

Hundkapplöpning; styrelsen beslutade att Katarina håller i detta. 

Rallylydnad; styrelsen beslutade att Felicia och Filip håller i detta. 

Agility; styrelsen beslutade att Jenny R håller i detta. 

§30. Övriga ärenden 

30.1           Sponsorer:  

Felicia kontaktar Biss-gruppen och meddelar att styrelsen motsätter sig att en helsidesannons i 

katalogen skall kosta 1000 kr. Med tanke på den kris som råder i vår nation just nu, kom vi fram 

till att det skulle bli svårt att hitta företag som kan sponsra för mer än 500 kr, om ens det. Många 

företag har krisigt just nu. 

Alla i styrelsen får ut och jaga sponsorer. Ta med katalog och visa hur en annons kan se ut.  

 

30.2        Årshjulet: 

Styrelsen beslutade att Christina sköter uppdateringen av detta. 

Redan lagt in 25/4 BPH Örkelljunga,  

26/4 Kvaltävling viltspår, Ätran, 

31/7 Final viltspår, Yngsjö, 

1-2/8 Utställning Höör, 

Styrelsemöten 26/4 kl 10.00 i Genarp, samt 29/5 kl 18.30 i Genarp. 

  

       30.3           Delegater 2020 

Hela styrelsen är anmälda som delegater i år. Vi är fyra från styrelsen som kan åka till fullmäktige, 

Christina Hallberg Olsson, Jenny Rylander, Ulrika Hall och Katarina Grege. Fullmäktige är den 

18 april i Örebro. De som skall åka kommer troligen behöva ha en övernattning. 

§31.  Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa arbetsmöte den 26 april klockan 10.00 i Genarp hemma hos Felicia 

och Filip, Kongsmarken 251, Genarp. 

§32. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


