
26. Mötet öppnas
 Ordföranden hälsar alla välkomnar och förklarade mötet öppnat

 
27. Beslut om protokollförare
       Ann-Sophie Lindman utsågs till protokollförare

28. Beslut om justerare (ordförande + 1)
      Johan Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

             29. Ekonomi      
 Handkassan kommer att lämnas/signas över i veckan mellan Ann-Sophie Lindman och 

        Johan Karlsson. Bank har återskickat papper för komplettering 3 april. Beräknas vara klart v. 15.
 

30. Valp- och unghundskurs
        Allt går enligt planerna// Ann-Sophie 

31. Viltspårskurs
       Petra Andersson är representant för SRRS Västra. Johanna skickar ut under veckan ett 

informationsmail till kursdeltagarna. 

32.  Viltspårsmästerskapet 1 maj 2013 
        Just nu har vi 7 startade hundar fram tills idag. Vi skickar ut en påminnelse på Facebook. Louise tar 

kontakt med vår fodersponsor. Vi måste jaga sponsorer! Joachim har ordnat Gripsholm som sponsor.

33. Status för utställning 9 juni 2013
Vi måste jaga sponsorer! Ann-Sophie tar kontakt med Herrljunga Cider, Koppla av Hundcenter. 
Louise tar kontakt med Santa Maria, Onsala Zoologiska, James Beloved.  
Johanna bokar hotell för domaren. 
Tävlingsbudgeten justeras vid dagens möte. 
Louise kontaktar Herrljunga brukshundsklubb för att kontrollera platshyra. 
Johanna skickar in tävlingsbudget samt programförklaring till TK. 
Johan tar kontakt med Thomas ang mat till försäljning på tävlingsdagen. 
Christian fotograferar klassvinnare.
Kontakt tas med Tina Gavling för sponsring. 
Louise tar kontakt med James Beloved ang ringband. 
Johan Karlsson utses till domarvärd.
Petra Andersson utses till kommisarie.
Ann-Sophie Lindman ingår i bestyrelsen. 
Johanna skickar in avtal med ringsekreterare till TK. 
Styrelsen bestämmer att utställningen startar kl 10:00.
Viktigt att planera in mönstringsklassen, mönstringsklassen startar efter hanhundsklasserna.

  34. Fullmäktigemötet 13 april 2013
 Joachim och Mikael åker från SRRS Västra.
    
   35. Aktiviteter

Eva Linnér vill arrangera en nybörjarkurs i rallylydnad (heldag) i september hemma hos Eva. 
Kostnad för kursen: 400 kr/ekipage. Enklare lunch ingår. 
Agilitykurs 25 augusti på Oskarströms brukshundsklubb, 1200 kr i platshyra.
Kursen kommer att kosta 400 kr/ekipage. 
Louise har varit i kontakt med Robert från Västra Sjukhuset samt Mats från Husdjurshälsan om deras 

SRRS Västra  PROTOKOLL
Mötesgrupp Mötesort Mötesdatum Paragrafer År/Mötesnr
SRRS V  Göteborg 2013-04-06 26- 2013/2
 Smörgatan 100   
Närvarande
Johanna Björkgård (ordförande), Louise Rosengren (vice ordförande), Ann-Sophie Lindman (sekreterare), Johan Karlsson 
(kassör)
Anmält förhinder
Thomas Radke (ledamot), Mikael Mattsson (suppleant)

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige - Västra  Sida 1 av 2



intresse att hålla i föreläsningar under hösten. Ska hålla kontakten under sommaren för att bestämma 
datum till hösten. 
Mikael ska se möjligheten att hålla en RR-dag på rundbanan i Alingsås. 
Mikael har kontakt med loure Coursing i Onsala. 
Rakbanan på Hisingen är intresserade av att vi arrangerar en träff där. 
Viltspårskursen helgen innan mästerskapet är inställd pg a för få anmälda.

36. Tina-Kurs 20-21 april
Idag är det 6 anmälda hundar båda dagarna. Thomas ordnar mat. Louise tar kontakt med Tina och 
informerar. 

37. Medlemmar
Har fått mer kontakt med medlemmarna och fått bra respons. Vi har fått ett stort engagemang för 
våra promenader som arrangeras. Vi försöker att få hjälp av kennlarna i vårt område för att få bättre 
kontakt samt kunna nå våra medlemmar. 

38. Övrigt
Johan ska se om vi kan förvara våra saker på ett lager centralt i Göteborg som vi hyr. 
Vi ska skapa en lista över alla våra saker så att det blir ordning och reda på lagret. 

39. Mötet avslutas

Protokoll signas av:

_________________________________ _____________________________________

Johanna Björkgård  Johan Karlsson 

Ordförande   Protokolljusterare
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