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Styrelsemöte för SRRS Västra  

Datum: 2010-02-09 

Plats: Drottninggatan, Göteborg 

Närvarande: Jazmine Ohgami, Sofia Djärv, Josefine Öhman, Håkan Christiansson, 

John Sigve Berg, Caroline Johansson, Joachim Bonander 

Frånvarande anmälda förhinder: Louise Rosengren 

Möte nummer: 2 

 

 

§ 31   Mötets öppnande 

          Mötet öppnas och alla hälsas välkomna. 

 

§ 32   Val av ordförande 

          Jazmine Ohgami valdes till ordförande. 

 

§ 33   Val av Mötessekreterare 
Sofia Djärv valdes till mötessekreterare. 

 

§ 34   Val av Justeringsman 

          Håkan och Caroline justerar dagens protokoll. 

 

§ 35   Dagordning 
Dagordningen godkännes. 

 

§ 36 Föregående mötesprotokoll  

Genomgånget och lagt till handlingarna.  

 

§ 37 Inkommet från C 
Följande har kommit till SRRS Västras kännedom: 

 SRRS Stadgar giltiga från 2009-01-01 

 SRRS Stadgar för lokalavdelningarna giltiga från 2009-03-01 

 SRRS Medlemslista från 2009-12-31 samt fördelningen av 

antalet delegater som välkomnas till fullmäktige 2010. 

 Justerade mötesprotokoll från SRRS/C; 2009-11-09, 2009-11-19 

samt 2009-12-07 

  

§ 38 Vad ska skickas till C 

Detta protokoll skall efter justering mailas till SRRS/C.  

  

§ 39 Ekonomi 

Inget att rapportera. 

 

§ 40 Medlemsärenden 

Inget att rapportera. 

 

§ 41 Tävlingsverksamhet 

 

Viltspårsmästerskap 1/5-2010:  
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- Domare är bokade via Inger & Roger, lokal bokad, fika ingår. 

- Royal skall kontaktas när vi har antal anmälda hundar. 

- Jazmine beställer rosetter från engelska leverantören i samband med 

beställning av rosetter till Tjolöholmsutställningen. 

- Priser tipspromenad? Josefine fixar 3 priser till tipspromenaden.  

- Frågor till tipspromenad? Sofia kollar med Inger om det finns frågor till 

tipspromenad. 

- Styrelsen beslutar att Josefine och Jazmine är ansvariga på plats. 

- Sofia tar emot anmälningar och betalningar. 

 

Utställning Tjolöholm 15/5-10 
- Domarinbjudan är signerad och returnerad av domare Sara Nordin. 

- Elisabet Kjerrman (kontrakt OK) och Bea Hultfelt (avvakta kontrakt) är 

bokade som ringsekreterare.  

- Jazmine frågar Ulle och Sandra om hjälp med katalogen. 

- Priser, nummerlappar och kritiklappar ska beställas från Royal 

- Fråga TK om system för anmälningar, katalogunderlag, resultatlistor. 

- Sofia fyller i budget för TK 

- Jazmine mailar Reidar annons för publicering i RR-Nytt. 

- John Sigve kontrollerar om vi kan få publicera annonsen i norska RR-bladet. 

- Jazmine beställer rosetter fr engelska leverantören. 

 

Utställning 2011-05-14 --15 

- John Sigve kollar om Tånga Hed är ledigt. 

- Håkan kollar om Kviberg är ledigt. 

- Domarförslag? John Sigve kollar på förslag till nästa möte. 

 

Utställning 2012 

- Domarförslag? John Sigve kollar på förslag till nästa möte. 

- Tånga Hed är bokat. 

- Efter utställningen 15/5 är genomförd kontrollerar vi möjligheter för Lure 

Corsing, Agilitytävling etc i samband med utställningen. 

 

Utställning 2013 

- Kontrollera och välj lämpligt datum för utställning 2013 (maj?) så snart vi 

fått SKKs utställningskalender för 2013. 

 

 

§ 42 Rapport hemsidan 

Inget att rapportera. 

 

§ 43 Övrigt 

Styrelsen beslutar att SRRS Västra bekostar utbildning till lokal 

tävlingsansvarig för de som vill gå. Josefine kollar upp med Västra 

Kennelklubben när nästa utbildning går och vad de kostar. 

 

RR-Nytt: 

Till nästa RR-nytt: Annons Tjolöholm (Jazz till Jocke), annons 

Viltspårsmästerskap (Jazz till Jocke),  presentation av styrelsen (alla mailar info 

om sig själva till Jocke, Jocke sätter ihop i ett dokument och mailar  sedan till 

Reidar för publicering. 
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§ 44 Nästa möte 

Torsdagen den 15/4 på Drottninggatan 26  

 

§ 45 Mötet avslutas. 

Ordförande tackar alla och avslutar mötet. 

  

 

 

 

........................................   ......................................... 

Jazmine Ohgami   Sofia Djärv 
Ordförande    Protokollförare 

 

 

........................................    …………………………… 

Josefine Öhman   Håkan Christiansson 

  

Justeringsman   Justeringsman 

 


