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PROTOKOLL SRRS/Mellan 

 
Närvarande:     Fördelas: 
Fredrik Af Jochnick      Närvarande+ 
Jeanette Wiklund      Sophia Greek 
Karin Selin     Titti Jansson 
Ulrika Törnqvist      Jessica Persson SRRS 
Johanna Af Jochnick 
Karin Karlsson 
 
1. Mötets öppnande 
 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
1:1  Val av protokollförare 
 Jeanette valdes till protokollförare. 
 
1:2  Val av protokolljusterare 
 Johanna valdes att jämte ordförande justera protokollet från 

dagens möte 
 
1:3 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes 
 
2. Reflektioner från Askersundsutställningen 
 Prisansvarig måste utses för att strukturera upp alla priser, även 

försöka få påsar från huvudsponsorn att lägga alla priser i och 
märka upp så att det är ordning och reda på det. 
 
Checklista ska finnas i utställningslådan så att man i god tid innan 
utställning kan stämma av vad som ska finnas med, vad som 
behöver fixas osv. 
 
Trots att det var lite strul ”back-stage” så fick vi många positiva 
kommentarer från både utställare och ringsekreterare, så vi måste 
ändå vara nöjda med arrangemanget. 
 
Karin S informerade om att vi preliminärt gått plus med  
ca 1 600 kr. 
 
Beslutades att till nästa år ska vi ha ett fysiskt styrelsemöte INNAN 
utställningen för att inte saker ska falla mellan stolarna. 
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3. Övriga frågor 

Nya ledamöter i TK 
 Då Ulrika och Sophia som ingått i Tävlingskommittén kommer att 

avgå till nästa årsmöte beslutades redan nu vilka som ska ersätta 
dem. Johanna Af Jochnick och Jeanette Wiklund ingår numera 
tillsammans med Karin Karlsson i TK och Johanna är 
huvudansvarig.  
 
Utbildning 
Jeanette fick i uppdrag att kolla med SKK om det är någon 
”Utställningsadministratörsutbildning” planerad inom kort då vi 
annars blir väldigt sårbara om det bara är en som har den 
kompetensen. 
 
Utställning 2014 
Jeanette fick även i uppdrag att kolla med Jessica om vi inte kan 
få till någon utställning 2014 då vi inte kommer att kunna 
genomföra Askersund pga att den krockar med annan utställning, 
om inte annat om vi kan anordna en inofficiell. 
 

4. Nästa möte 
Onsdag 2012-10-03 kl. 20.00 på Skype då vi även ska besluta om 
datum för årsmöte. 

 
5. Mötet avslutas 
 Då inga övriga frågor togs upp tackade ordförande för allas 

deltagande och avslutade därmed mötet. 
 
 
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 Jeanette Wiklund  Fredrik Af Jochnick 
 
 
  Johanna Af Jochnick 
 


