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PROTOKOLL 

§116. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

116.1. Val av protokollförare  

Ulrika Hall utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

116.2. Val av protokolljusterare 

Magnus Lundberg och Margareta Lantz utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

116.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§117. Föregående mötesprotokoll 

117.1. Föregåendes mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

§118. Rapport AU 

118.1. Inget att rapportera 

§119. Bordlagda ärenden 

119.1. Reseersättning 

Styrelsen diskuterade huruvida reseersättning för styrelsens medlemmar ska utgå i följande fall: 

 Resor till och från fysiska styrelsemöten 

 Resor till och från aktiviteter där vi själva inte avser att deltaga utan endast närvarar som 

representanter för styrelsen 

 Resor till och från ärenden som görs för klubbens räkning 

Eftersom det inom styrelsen råder oenighet i frågan beslutade styrelsen att ta upp frågan vid årsmötet 

2018-02-18 i syfte att inhämta medlemmarnas gemensamma åsikt som underlag för styrelsebeslut.  

119.2. BISS-2020, 1-2 augusti 

Möte med Jennifer på Backagården är bokat till 18-02-08 kl. 14.00. Styrelsen beslutade att Lena 

Nilsson och Henrietta Lindkvist kommer att ta det mötet. Mötets syfte är att få till ett skriftligt avtal 

med Backagården angående utställningsplatsen och att förhandla fram förmånliga priser för boende.  

 

Det inkom två förslag på domare som vi beslutade att kontakta för att se om någon av dem var 

tillgängliga och intresserade av att komma till oss. 

119.3. Årsmöte + mentalitetsföreläsning 18 feb kl. 11.00, Röstånga Gästis 

Genomgång av årsmöteshandlingar gjordes. Styrelsen godkände de förslag på verksamhetsberättelse, 

verksamhetsplan och rambudget som presenterades. Ulrika Hall kompletterar årsmöteshandlingarna 

med resultaträkning, balansräkning och rambudget som inkommit från kassören och även med 

valberedningens förslag till styrelse för 2018. Styrelsen beslutade att budget för rasutställningen 2018 

inte ska ingå i årsmöteshandlingarna. 
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PROTOKOLL 

§120. Inkomna ärenden 

120.1. Ringträning i Småland 

Aktivitetsgruppen i Småland planerar att genomföra en ringträning och vi har fått frågan om klubben 

kan sponsra denna. Styrelsen beslutade att klubben kan sponsra lokalhyra (helt eller delvis) och 

eventuell fika. Ulrika Hall ber aktivitetsgruppen inkomma med vidare information angående 

beräknade kostnader. 

§121. Ekonomiärenden 

121.1. Inget att rapportera 

§122. Medlemsärenden 

122.1. Nya RR-ägare 

Ordförande mailat 5 st nya ägare 

122.2. Nya medlemmar 

Ordförande mailat 23 st nya medlemmar 

§123. Aktiviteter 

123.1. Rasspecial 2018 

Styrelsen beslutade att Ulrika Hall frågar Beatrice Hultfeldt om hon kan ställa upp som 

ringsekreterare.  

CUA: Sören Holmgaard  

Domarvärd: Styrelsen beslutade att Margareta Lantz frågar Hans Von Homeyer om han kan ta 

uppdraget. 

Kommissarie: Fundera vidare till kommande möte 

Bestyrelse: Henrietta Lindkvist erbjöd sig att sitta i bestyrelsen. Fundera vidare kring övriga. 

123.2. Föreläsning med veterinär Fanny på Din Veterinär: leder och parasiter 

Datum bestämt till 11 april 2018. Inbjudan är utlagd på hemsida och FB. 

123.3. BPH Lund  

Datum bestämt till 7 april 2018. Inbjudan är utlagd på hemsida och FB. 

123.4. BPH Örkelljunga 7 oktober 2018 

Inbjudan är utlagd på hemsida och FB. 

123.5. BPH Halland och Småland 

BPH för Halland är bestämt till 16 juni 2018. Inbjuda är utlagd på hemsida och FB. 

Väntar svar från aktivitetsgruppen i Småland. 

123.6. Viltspårsprov 27 maj i Kågeröd 

Beslut togs att vi ska anordna detta viltspårsprov och att kravet för deltagande ska vara att man har 

minst ett första pris för öppenklass spår och det är först till kvarn som gäller då det är begränsat antal 
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deltagare på provet. Lottning av domare kommer att ske. Förslag på att vi ska erbjuda 10 platser. 

Ulrika kontaktar ansvariga domare för att se om de kan få ihop tillräckligt med mark och domare för 

10 deltagare. 

§124. Övriga ärenden 

124.1. Försäkring  

Vad täcker den försökring som SRRS har för sina medlemmar? Ulrika Hall undersöker vilken 

försäkring som finns och vad den täcker. 

§125. Nästa styrelsemöte 

Bestäms vid det konstituerande styrelsemötet som hålls direkt efter kommande årsmöte, 18 februari 

2018. 

§126. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


