
    
 
SammanträdSRRS Mellan Styrelemöte Mötesort 

Arvika 
Mötesdatum 

140503 
Utskriftsdatum 

 
Sida 

1/3 
 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 1/3

PROTOKOLL SRRS/Mellan 

 
Närvarande:      
Helena Wassén      
Titti Jansson      
Maria Hjärtström  
Petra Thelander 
Ulrika Larsson 
Satu Brännström           
      
 
1. Mötets öppnande 
 Titti hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
1:1  Val av protokollförare 
 Helena valdes till protokollförare. 
 
1:2  Val av protokolljusterare 
 Ulrika och Satu valdes att jämte ordförande justera protokollet 

från dagens möte 
 
1:3 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes 
 
2. Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
3. Ekonomirapport  
 Petra rapporterar att inga stora händelser sedan mars har hänt, 

fakturorna som kommit in är betalade.    
 
 Titti skickar ut underlag till reseräkning. 

 
4. Rapport fullmäktige 
 Titti och Ulrika berättar att det var en trevlig och givande 

konferens. Först var vi med på fullmäktige som var väldigt positiva 
till att vi i SRRS Mellan har fått ihop en styrelse. Nytt för i år var 
att det var lokalavdelningsmöte efter fullmäktige, vilket var väldigt 
givande. Grupparbeten, diskussioner, tvärgrupper och möten med 
nya människor som gav nya kontakter. 

  
 Dag två så var det genomgång av kommittéernas arbete och 

information om att år 2016 är det en världstäckande 
avelskonferens med i Lund start i juni som heter Rhodesian 
Ridgeback World Congress.  

  
 Även information om att SRRS Västra styrelse ligger vilande.   
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5. Ny hemsida och webbansvarig 
 Titti tar ansvar för att vi kommer igång på den nya webbsidan och 

har Helena till stöd. 
 
6. Aktivitet hösten 2013 
 Petra har tittat upp priser och instruktörer för en heldag, samt 

alternativet en hel helg med rallylydnad och agility.  
 
 Beslutat blir en heldag i Örebro med tre olika aktiviteter, agility, 

utställning och rallylydnad. Tre grupper som alternerar för att alla 
ska kunna få prova på de tre olika aktiviteterna. Fika och lunch 
mellan pauserna. Planeringen fortsätter och mer information och 
ytterligare beslut sker på nästa möte. 

  
7. Viltspår 24 maj, lägesrapport 
 Två anmälda. Sista anmälningsdag är 14 maj, Helena lyfter upp 

det igen som en nyhet på Facebook, samt pratar med våra 
kontakter och förvarnar instruktören Marie om att det eventuellt 
kan bli avbokning på aktiviteten. 

 
8. Medlemsbrev till nya medlemmar 
 Maria har fått listor på nya medlemar men har problem med 

program på datorn. Satu tar över ansvaret.  
 
  
9. Rapport AU-beslut 
 Inget att rapportera 
 
10.  Rapport TK-kommitté  
 Vi måste boka domare två år i förväg för Askersund. Ulrika har 

börjat leta detta inför 2015 samt 2016, då det inte var bokat 
sedan tidigare. Hon har fått fram 13 namn med hjälp av öppna 
förslag från alla de övriga styrelserna. Ulrika skickar dessa namn 
till Petra för genomgång och vidare planering för att vi snarast ska 
kunna boka domare. Ulrika ansvarar för att ringa och boka. 

 
 Vi måste också boka ringsekreterare och inropare. Titti bokar 

ringsekreterare, Bea – Titti tar även reda på Beas fullständiga 
namn.  
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11. Kommande aktiviteter 

Promenader i Örebro, Satu och Petra har tittat på datum och 
bokar in dem för att de inte ska krocka med andra promenader. 
Första datumet är den 17 maj. Titti fortsätter med promenader i 
Arvika. 

 
 Det finns möjlighet till kapplöpning i Örebro på rundbana via en 

vinthundsförening, 50 kr per ekipage, möjligt att de höjer priserna 
i år. Petra tittar upp mer om vi hinner anordna en prova på gång i 
slutet på sommaren. Vidare diskussion sker i styrelsegruppen på 
Facebook.   

 
 Svar från Karlstad gällande kapplöpning har vi inte fått, Titti tar 

kontakt igen.  
 
 Gemensamma hundträningar i Karlstad är på gång, vi har en fem 

– sex intresserade. Upplägget är en – två gånger i månaden.  
 
 

12. Övriga frågor 
 12 juli har SRRS Norra sin utställning som vi är inbjudna till för att 

lära oss mer om hur en utställning går till. Dock är det svårt att 
just i juli att få det att fungera pga redan inbokade utställningar 
och andra åtaganden. Titti, Satu och Ulrika tittar på datumet. Vi 
tar gärna kontakt inför detta för år 2015 
 
 

13. Nästa möte 
Skypemöte 24 juni 20:00 

 
14. Mötet avslutas 
 Då inga övriga frågor togs upp tackade Titti för allas deltagande 

och avslutade därmed mötet. 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Helena Wassén   Ulrika Larsson 
 
   
Ordförande  Satu Brännström 
 
 
Titti Jansson 


