
 
 
 
Mötesgrupp 

SRRS/Västra 
Mötesort 

Skåre 
Mötesdatum 

20190505 
Starttid 

11:00 
År/Mötesnr 

2019/3 
 
Närvarande 

Titti Jansson (ordförande), Helena Wassén (vice ordförande), Sara-Lena Aspetorp (sekreterare), Caroline Svensson (ledamot) Anki 
Rådman(ledamot), Hillevi Backman(suppleant), Matilda Anttonen (suppleant) Christina Bohlin (suppleant) 
 
Anmält förhinder 
Jonathan Thelander(kassör), Malin Reardon(ledamot) 

 

 

§1. Mötets öppnande  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

1.1. Val av protokollförare  
Sara-Lena Aspetorp valdes till protokollförare. 
 
1.2. Val av protokolljusterare  
Helena Wassén valdes till att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
1.3. Godkännande av dagordning  
Mötet godkände dagordningen. 

 
§2. Föregående mötesprotokoll  
Sara-Lena går igenom föregående protokoll. 
 
§3. Rapport AU/TK/Ansvarsområden 

 
3.1 Planering inför Askersund 2019, ansvarsfördelning och nulägesrapport 

● Till utställningen är alla ansvariga för att ta med en termos kaffe och en bakad 
kaka. 

● Vi har behov av ett tält till våra event där vi kan ha till exempel sekretariat 
och/eller café. Då vi inte äger något eget och det är svårt att låna. Helena W 
tittar på vad det kostar att köpa in ett till lokalavdelningen. 

● Just nu står Jessica som CUA. Vi måste ha en ersättare för henne till Askersund. 
Titti driver frågan. 

 
3.2 Våra ansvarsområden Askersund 
 

3.2.1 Innan utställning 
● Matilda, Caroline, Helena GÖ - Fördela sponsorpriser, samt beställa foder 

och rosetter. 
● Helena W, Anki - Lägga iordning/förbereda priser efter placering. 
● Christina, Malin - Skriva kritiklappar. 
● Sara-Lena, Titti (Malin) - Skicka PM och fixa kataloger. 
● Hillevi, Christina - Inköp till café. 
● ALLA - bakar och ordnar något/några sponsorpriser. 

 
3.2.2 Utställning 

● Titti - Domarvärd och kontakt med ÖLKK. 
● Jonathan - Ekonomi. 
● Sara-Lena, Anki (Malin) - Skriva resultat. 
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● Titti, Malin - Fotografera vinnare. 
● Matilda, Caroline, Helena GÖ - sätta fram priser och foder. 
● Hillevi, Christina - Café och sekretariat. 

 
3.2.3 Efter utställning 

● Sara-Lena, Helena W - Resultat hemsidan. 
● Jonathan - Resultat ekonomi. 
● Titti - Bestyrelserapport. 
● Christina - Kritiklappar. 

 
3.3 MyDog - Helena W och Matilda 

Vi arbetar mot målet att ansvara för en rasmonter på MyDog. Hur det ekonomiska 
stödet från centrala ser ut behöver kollas upp. Vi behöver även ta fram en preliminär 
budget då vi alla bor långt bort från Göteborg vilket påverkar kostnaderna även om vi 
jobbar med att engagera folk lokalt. Vad har vi råd med inom vår lokalavdelning och 
vilket stöd får vi från centrala? 

 
§4. Bordlagda ärenden  
 

4.1 Genomgång Dropbox, hemsidan samt gemensam mejl 
Vår Dropbox kontra Centralas “Västra Dropbox”. Det är krångligt att byta inloggning och 
växla mellan dem båda. Helena ser över möjligheten att koppla samman dem. 

 
§5. Inkomna ärenden  
Inga inkomna ärenden. 
 
§6. Ekonomiärenden  

 
6.1 Rapport, tävlingsbudget lagd Askersund 2019 
Titti har gått igenom budgeten med Jonathan, rapport inskickad till Centralas TK. 
 

§7. Medlemsärenden  
 
7.1. Mål att öka antal medlemmar-hur? 
Centrala vill öka medlemsantalet, då vi har en svacka för tillfället på grund av t ex färre 
kullar. Centrala återkommer med mer information när arbetet är igång.  

 
§8. Aktiviteter  
 

8.1. Kurs – instruktör  
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Styrelsen har tagit beslut om att Erika Ljungberg, noseworkinstruktör i Göteborg gärna 
får genomföra en noseworkaktivitet inom ramen för SRRS Västra, utifrån frågan hon 
ställde oss. Erika återkommer med ett upplägg och underlag till RR-nytt inför hösten. 

 
Under hösten planerar vi att genomföra en eller ett par instruktörsledda aktiviteter. 

Anki 
kollar upp om Nosework i Väse. Titti kollar med Jana Himmel om rallylydnadskurs. Pia 
Albinsson tillfrågas om lydnadskurs. Pris och minst antal deltagare måste avgöras. 

 
8.2 Föreläsare 
Bordlägges till nästa möte. Alla ska tänka till och komma med förslag. Malin Dybäcks  
förslag inväntas. 
 
8.3 RR-race Örebro 
Anki kollar upp inför hösten. 
 
8.4 Tina Gavling ringträning 
Klart att Tina kommer och kör samma upplägg som senast. Malin kollar med Helena GÖ 
om det är OK att vara på Värmskogs idrottsplats. 
 
8.5 Promenader 
Karlstad i maj, sommarpromenad i Arvika, och Karlstad igen i slutet av augusti. 

 
§9. RR-Nytt 

 
9.1 Väne-Ryr 
Helena W ansvarar för texten till RR-nytt. 

  
9.2 Promenader 
Ta bilder från Karlstadpromenaden i maj, skicka till Helena W via Dropbox 

 
9.3 Nose-work Erika Ljungberg 
Titti kollar upp, bra att få med innan manusstopp. 
 
9.4 Kul-ihop? 
Sara-Lena ansvarar för att kolla upp om detta har gått vidare till annan lokalavdelning. 

 
§10. Övrigt: 

 
10.1 SRRS Fullmäktigemöt , rapport 
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Titti rapporterar från mötet, där Malin, Hillevi och Titti var på plats. Bland annat 
diskuterades BPH och hur det ska utvecklas vidare för RR. 
 
10.2 Väne-Ryr, rapport 
26 anmälda, rekord! Pga krångel med styrelsens mailbyte tog vi med fler anmälda än 
planerat. 23 hundar kom till start, 7 domare var med och dömde under dagen. Vinnaren 
Joachim Bonander representerar SRRS Västra vid BISSens viltspårsmästerskap. 
 

§11. Nästa styrelsemöte 
Skypemöte 11/6 20.30, fysiskt möte hos Anki i Väse 7/7 11.00. 

 
§12. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för sig och förklarade mötet avslutat. 
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