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Styrelsemöte för SRRS Västra  

Datum: 2010-04-15 

Plats: Drottninggatan, Göteborg 

Närvarande: Jazmine Ohgami, Sofia Djärv, Josefine Öhman, , Joachim Bonander, 

Louise Rosengren 

Frånvarande anmälda förhinder: Håkan Christiansson, John Sigve Berg, Caroline 

Johansson 

Möte nummer: 4 

 

 

§ 46   Mötets öppnande 

          Mötet öppnas och alla hälsas välkomna. 

 

§ 47   Val av ordförande 

          Jazmine Ohgami valdes till ordförande. 

 

§ 48   Val av Mötessekreterare 

Joachim Bonander valdes till mötessekreterare. 

 

§ 49   Val av Justeringsman 

          Sofia och Louise och justerar dagens protokoll. 

 

§ 50   Dagordning 

Dagordningen godkännes. 

 

§ 51  Föregående mötesprotokoll  

Genomgånget och lagt till handlingarna.  

 

§ 52  Inkommet från C 

      -Medlemsstatistik SPEC.KL.RR 

         -Remiss nya regler för freestyle och heelwork to music. 

        -Utbildningsseminarium 25 september 2010. 

        -Viktig information inför mentalåret 2010. 

       

§ 53  Vad ska skickas till C 

         Detta protokoll skickas efter justering till SRRS.C 

         + bilaga. 

§ 54  Ekonomi 

Inget att rapportera. 

 

§ 55  Medlemsärenden 

          Västra har mottagit förfrågan om revidering utav poängberäkningen för 

Guldhunds listan. Västra beslutar enhälligt att sända förslag på ändring utav reglerna 

till SRRS C. Se bilaga. 

 

§ 56  Tävlingsverksamhet 

Tjolöholm 15/5 
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Anmälningstiden för utställningen den 15/5 har gått ut. Vi konstaterar att vi klarar oss 

med en domare då antalet hundar kommer understiga 80 st.  

Jazmine ringer Tjolöholm och kollar att allt är OK, när kommer faktura? 

Jazmine har ett tält, Ulrica har ett.  

Josefine ansvarar för blommorna. Jazmine kollar urnor. 

Bord och stolar – Jocke kollar. 

Priser BIR/BIM + BIS-valp – Jocke kollar med ev pris från granngården. Sofia kolalr 

med NG Baby ang sängar. Louise kollar med Charlies häst & hund. Josefine kollar 

med beanbag ang hundsängar (XL beige) 

Gåvor – ringsekreterare, domare – 3 flaskor vin 

Royal – Jazmine ringer. 

Rosetter – Sofia kollar. 

Västra Djursjukhuset – Sofia kontaktar Robert ang ansvarig veterinär. (behöver  inte 

vara på plats) 

Funktionärsmat (Västra + domare och ringsekreterare totalt ca 15 personer) – Jazmine 

fixar mackor och kaffe + thevatten. Josefine fixar dricka, godis, frukt. Jazmine köper 

termosar. 

Dukar/tyg – Josefine köper dukar till 3 bord. 

PM – Jazmine kollar efter mall för PM + fixar PM för utskick  

Kritiklappar och nummerlappar – Josefine, Louise och Jazmine träffas och skriver 

kritiklappar och nummerlappar 

Katalog – Jazmine kontaktar Reidar för underlag till katalog och resultatlistor. Sofia 

printar på Surikat. 

Resultatlistor - Reidar 

Kontantkassa – Sofia tar ut pengar + tar med kassan. 

 

Viltspårsmästerskap 1/5 

Louise och Joachim är ansvariga på plats. 

Kamera – Joachim och Louise tar med var sin kamera. Obs! Fota med Royalfoder! 

Rosetter – Sofia ringer leverantören i England. 

Pris till vinnare i tipspromenad – Louise köper hundleksak ca 100 kr. 

PM – Jocke kollar gammalt PM. Sofia överlämnar info om anmälda hundar, tider etc. 

 

§ 57  Rapport hemsidan 

Inget att rapportera. 

 

§ 58  Övrigt 

Lyskulle – Västras annons till RR-Nytt publicerades inte i senaste numret. 

Västra har fått en förfrågan om att anlita personer för ex ringträning, 

motiveringsföreläsning på dessa träffar. Då tidigare budgeterad platshyra är 

sänkt till 200 kr per tillfälle så låter vi resterande budget (totalt 5600 kr) kvarstå 

och får nyttjas till önskade aktiviteter. 

 

§ 59  Nästa möte 

19/5 kl 17.00 på Surikat (Drottninggatan 26) 

 

§ 60  Mötet avslutas. 
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........................................   ......................................... 

Jazmine Ohgami   Joachim Bonander 

Ordförande    Protokollförare 

 

 

........................................    …………………………… 

Sofia Orvelind   Louise Rosengren   

Justeringsman   Justeringsman 
 


