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PROTOKOLL SRRS/Mellan 

 
Närvarande:     Fördelas: 
Fredrik Af Jochnick      Närvarande+ 
Jeanette Wiklund      Sophia Greek 
Karin Selin     Karin Karlsson 
Titti Jansson     Jessica Persson SRRS 
Ulrika Törnqvist       
Johanna Af Jochnick, delvis 
 
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 
 Titti valdes att jämte ordförande justera protokollet från dagens 

möte 
 
1:3 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes 
 
2. Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
3. Rapport TK 

 
Utställningsadministratörsutbildning 
Jeanette hade fått i uppdrag att kolla när det blir ett tillfälle för 
denna utbildning och det kommer att bli en under en helg i vinter 
anordnad av Värmlands kennelklubb. Inget datum är satt än och vi 
får hjälpas åt att hålla koll på när den blir. 
 
Inofficiell utställning 2014 
Jeanette hade fått i uppdrag att kolla vad som gäller om vi vill 
anordna inofficiell utställning 2014 då vi inte kommer genomföra 
den traditionella Askersundsutställningen pga krock med annan 
utställning. Det är inga problem, information finns i ” Anvisningar 
för utställningar som inte stambokförs” Johanna hade sen tidigare 
ett förslag om att vi skulle ha en så kallad ”mönstring” på denna 
utställning. Alla tyckte det var ett bra förslag och vi i TK får jobba 
vidare på detta och återkomma längre fram när det börjar bli 
aktuellt. 
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Askersund 2013 
Fredrik informerade att han varit i kontakt med Bea och fått ok 
från henne som Ringsekreterare, hon skulle även kolla med den 
som var skrivare och återkomma i frågan. När detta är helt klart 
fixar Fredrik samma boende som de hade i år. 
 

4. RR-Nytt  
Fredrik informerade att alla bilder samt reportaget är inskickat och 
klart. 
 

5. Ekonomirapport 
Karin rapporterade om det ekonomiska läget. 

 
6. Rapport AU-beslut 

Inget att rapportera 
 
7.  Hemsidan/Kalender 

Inget att rapportera 
 
8. Kommande aktiviteter 

 
Årsmöte 
Datum för årsmöte beslutades till 2013-02-03 kl. 15.00 på Fredriks 
kontor i Karlstad. Kallelse går ut i nr. 4 av RR-nytt och motioner 
ska vara inne senast 3 veckor före mötet. 
 
Prova på Viltspår 
Datum för denna aktivitet blir troligen den 28/10 i I2-skogen, 
Fredrik lägger ut anslag om detta på hemsidan och FB-sidan så 
fort det är helt spikat. Fredrik, Titti och Jeanette styr sedan upp 
det rent praktiskt. 
 
Whippetrace 
Fredrik informerade att vi är några som varit på 
Whippetraceklubbens träning där vi blev väl mottagna och är mer 
än välkomna att delta även i fortsättningen. De har träningar 
söndagar, tyvärr har sista för säsongen varit men så snart det blir 
barmark efter vintern kör de igång igen. Då ska vi försöka anordna 
någon aktivitet för medlemmarna och det fanns även ett förslag 
från Whippetklubben att kanske göra ett RR-lopp på någon 
tävling. 
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9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
 
10. Nästa möte 

Förberedande möte inför årsmötet 2013-01-16, kl. 20.00 på Skype 
 
11. 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 
 
 
  Titti Jansson 
 


