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Närvarande 

Tori Malm (ordförande), Jeanette Wiklund (sekreterare), Linda Ljungqvist (ledamot), Nicole Karlsson (suppleant), Janina Näslund 
(adjungerad) 

Anmält förhinder 

- Anna-Britta Antonsson (vice ordförande), Ida Midtgård (kassör), 

 

 

Justeras mötesordförande 

 

 
Tori Malm 

Justeras protokolljusterare 
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Protokollförare 

 

 
Jeanette Wiklund 
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PROTOKOLL 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

1.1. Val av protokollförare  

Jeanette utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

1.2. Val av protokolljusterare 

Linda utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

1.3. Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes 

§2. Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

§3. Rapport AU 

Inga ärenden att rapportera 

§4. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden sedan föregående möte 

§5. Inkomna ärenden 

Inga ärenden har inkommit sedan föregående möte 

§6. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera 

§7. Medlemsärenden 

Inget att rapportera 

§8. Aktiviteter 

Inget att rapportera 

§9. Övriga ärenden 

9.1. Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen gicks igenom och följande beslutades: 

 

SRRS Norras inofficiella utställning 

Tori kollar med Kerstin Näslund om vi kan ha utställning på Baldershof den 25/7 

 

LyckoRRuset 

Vi satsar på att ha denna aktivitet den 16/8 i Östersundsområdet, Nicole fick i uppdrag att kolla 

lämplig plats samt vilka kostnader det kan medföra 
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PROTOKOLL 

Viltspårshelg 

Tori kollar med hennes Viltspårsdomarkontakt om en lämplig helg för både kurs och möjlighet till att 

avlägga anlagsprov samt att gå en öppen klass. 

 

Uppfödarträff 

Planen är att bjuda in Norras uppfödare till en träff 7/6 i Sundsvall, Janina kollar lämplig plats för 

denna aktivitet. 

 

Rallylydnad 

Nicole och Jeanette kollar med sina kontakter om någon av dessa kan ha en kurs i Rallylydnad. 

 

Fullmäktigemöte samt Avelskonferens 

Beslutades att Tori åker på denna samt att hon kollar med Ida och Anna-Britta i fall någon av dem är 

intresserade och kan följa med. Jeanette mailar Jessica för att ta reda på hur många delegater vi har 

rätt att skicka. 

§10. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa möte den 18 mars klockan 20.15 via Skype. 

§11. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


