
 
 

 
 
Mötesgrupp 

SRRS/Västra 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

20190611 
Starttid 

20:30 
År/Mötesnr 

2019/4 
 
Närvarande mötesdeltagare 

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

 

 

 
§1. Mötets öppnande  
 

1.1. Val av protokollförare  
Sara-Lena valdes till protokollförare 
 
1.2. Val av protokolljusterare  
Matilda Anttonen valdes att jämte ordföranden justera protokollet 
 
1.3. Godkännande av dagordning  
Styrelsen godkände dagordningen 

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

3.1 Planering inför Askersund 2019, ansvarsfördelning och nulägesrapport 
Styrelsen konstaterar att sponsorpriser måste jagas av samtliga. Vi erbjuder våra 
sponsorer reklam i vår utställningskatalog, reklam via uppsatta plakat, samt att de 
omnämns och tackas på SRRS Västras hemsida. Sponsorpriser i form av foder är inte 
tillåtet då Brit Care står som huvudsponsor för SRRS. 
 
3.2 Våra ansvarsområden, rapport 
Läget under kontroll. Alla vet sina uppgifter.  
● Matilda, Caroline, Helena GÖ - Foder och rosetter beställt. Fördelning av 

sponsorpriser 

● 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.  

 
 
§4. Bordlagda ärenden  
 

4.1 Föreläsare, förslag 
Styrelsen beslutar att planera in en föreläsning inför årsmötet 
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§5. Inkomna ärenden  
Inga inkomna ärenden 
 
§6. Ekonomiärenden  
 

6.1 Rapport kassör 
Jonathan rapportera att  balans- och resultaträkning finns att läsa i vår dropbox. I juni  
har det kommit in inbetalningar till handlerkursen med Tina. 
Posterna i våra balans- och resultaträkningar har delats upp bättre, så att vi tydligare 
kan utläsa vad som hör till vad.  
Intäkterna har ökat jämfört med i fjol, bland annat beror det på ökat deltagarantal i 
Väne-Ryr.  
Förbetalda kostnader från 2017, som gäller rosetter, bokförs som kostnader vid vår 
RR-special i år. 
 
6.2 Inköp utanför planerad budget, tält och My Dog-monter 

● Tält: Styrelsen kommer fram till att ett eller två tält är ett måste för framtida 
aktiviteter trots att detta inte har budgeterats. Helena har undersökt och hittat 
bra och enkla tält -  3x6m(9 400 kr) eller 4x4m (7 800 kr). Kostnadsfritt 
medlemsskap hos återförsäljaren ger medlemspris som anges ovan.  
 
Styrelsen tar beslut att köpa in tält i år. Helena begär offert inför nästa möte, på 
ett respektive två tält. 
 

● MyDog-monter: Matilda och Helena rapporterar. Centralas styrelse beviljar SRRS 
Västra bidrag på 4 000 kronor till rasmonter på My Dog. Då detta är nytt för 
Västras styrelse uppstår många frågor kring hur detta går till, och Helena och 
Matilda åläggs att jobba vidare med detta. Frågan bordläggs till nästnästa 
styrelsemöte, efter Askersund.  
 
Styrelsen tar ändå beslut att anmäla SRRS till My Dog, och att vi istället avbokar 
vid behov. 

 
§7. Medlemsärenden  
Inga medlemsärenden 
 
§8. Aktiviteter  
 

8.1. Tina Gavling, Värmskog 
Några anmälda redan. Helena GÖ bekräftar att det går bra att vara i Värmskog.  
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8.2 NW-Göteborg 
Erika Ljungberg kör Nosework-dag i Göteborg 24/8. Dagen erbjuds till alla, oavsett 
förkunskaper hos ekipagen. 

 
8.3 RR-race Örebro 
Anki håller i frågan, och jobbar vidare med detta. Ärendet bordläggs till nästa möte. 

 
8.4 Jana/Pia 
Pia ger numera enbart privatlektioner. Titti har försökt kontakta Jana utan resultat. 

 
8.5 Promenader 
Styrelsen beslutar att denna aktivitet tar ett sommaruppehåll, då endast två hundar från 
styrelsen kom på Arvikas promenad senast och intresset brukar vara svalt under  
sommaren. Även i augusti i fjol var uppslutningen dålig på promenaden så nästa 
Karlstadpromenad planeras till september. 
Jonathan ser över möjligheterna att starta upp promenader i Örebro. 

 
8.6 Nosework Väse 
Anki rapporterar att i Väse finns en utbildad Noseworkinstruktör som även är domare 
inom NW som har lovat att hjälpa oss om vi vill ha en NW-dag. Hon tar max 15 hundar 
per dag och vill ha 600kr/timme. Vi avvaktar förslag inför hösten.  

 
§9. RR-Nytt 

 
9.1 Väne-Ryr 
Artikel finns med i detta nummer 
 
9.2 Promenader 
Vi har inget om promenader nu då vi har sommaruppehåll 
 
9.3 Nose-work Erika Ljungberg 
Inbjudan finns med i detta nummer 
 
9.4 Ringträning Tina 
Här har det varit problem med att få bild med rätt upplösning, men vi hoppas att 
inbjudan kommer med i alla fall. 
 
9.5 Kul-ihop? 
Sara-Lena ska kolla upp vilken avdelning som står på tur. 
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§10. Övrigt 
 

● Malin Dybeck: Erbjudande om friskvårdsevent där kortare genomgång av friskvårdens 
grunder och enklare övningar ingår. Pris föreslås av Malin D på 600 kr/ekipage. Frågor 
som uppstår: Hur lång tid är tänkt och vad är maxantalet på deltagare? Helena jobbar 
vidare med frågan som bordläggs till nästa möte. 

 
 

● Samverkansmöte: Titti hade förhinder så Anki representerade Västra vid senaste 
samverkansmötet och rapporterar. 

 
§11. Nästa styrelsemöte 
Fysiskt möte hos Anki i Väse, 7/7 kl 11.00.  
 
§12. Mötets avslutande 
Ordföranden tackar och avslutar mötet 
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