
 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS/Östra 
Mötesort 

Hellasgården 

 
Mötesdatum 

2019-03-03 
År/Mötesnr 

2019/02 
Närvarande 

Pernilla Ahlsvärd (vice ordförande, sekreterare), Ninni Stener (kassör), Andreas Bohman(ledamot), Matilda Gustafsson (suppleant) 

Helén Dellgren( suppleant). 
Anmält förhinder 

Malin Nettelbladt (ordförande) Ulrika Källse, Staffan Erlandsson. 

 

§1. Mötets öppnande 

§2. Val av protokollförare   

Pernilla 

§3. Val av protokolljusterare   

Andreas 

§4. Godkännande av dagordning 

Dagordning godkändes 

§5. Föregående mötesprotokoll 

         Lästes upp 

§6. Rapport AU 

§6.1. Lena Sköld beställt blom bud. Avtackning till Anders och Izabella. 

Alla ok med det. 

§7. Bordlagda ärenden 

       Inga bordlagda ärenden 

§8. Ekonomiärenden 

8.1 Lena Sköld skickat in underlag? Fått ersättning?   

Nej inget anspråk på ersättning från Lena  Underbevakning. 

8.2. Hellasgården och Peter på Dogworks.    

Ninni gick igenom lite ekonomi runt föreläsningen. Konstaterade att vi går plus på den. 

8.3. Hur Ninni vill ha kostnadsunderlag? 

Ett orange handling som finns på dropbox ska bifogas med kvitton. 



 

 

§9. Medlemsärenden 

§10. Aktiviteter 

10.1  Utställning 

-2019-05-26 Bestyrelse måste bestämmas OMG och meddelas till TK 

Förfrågan om bestyrelse skickades till Lillan Segersrtöm 

-2020 Bestämma domare 

Andreas  kontaktar Karin van Kleveren 

-2021 inväntar svar om godkänt?   

Vad väntar vi på? Godkänt från C eller vem? Oklart om vad detta menades med. 

10.2. Lydnad -- 

10.3.  Rallylydnad – 

10.4. Viltspår   

Ninni har tankar om prova på dag i Huddinge. Inget datum bestämt än. Men prel. 24/3 

-Arrangera Viltspårmästerskapet 2019 i samband med BISS utställning. Planering och vem tar det 
ansvaret? Finns mail från central, se mail från Linda Fredholm. 

Vi måste gå ut med information om kvalet till Km Och ordna någon form av uttagning. 

Helen tar kontakt med en Mikaela om en spårkurs. 

Matilda pratar med Malin om lite mer praktiskt om hur det ska gå till. 

Vi måste få mer information och kunskap om vad vi ska göra och om vad som gäller. 

10.5. Kurser och föreläsningar 

-Ninni bokar föreläsning med Peter från Dogworks 2019-03-16. Vilka kan hjälpa till vid 

föreläsningen? Vem gör vad? Vad behovs att göras? 

Helen lagar all mat. Och handlar till frukost. Pernilla Gör kladdkakor. 

Pernilla Och Helen kommer att närvara under dagen. Ninni fixar tipspromenad. Köper fika, 

 

10.6.  Socialträningar och promenader 

-Promenad Söndag den 2019-03-17   

15 hundar och några fler ägare kom och gick promenad.   

Helen vill ha en promenad den  7/4 i Nackaområdet. 

-Önskemål att alla i styrelsen bör anordna/vara med på minst 1 RR promenad, utställning, aktivitet 

mm under detta år. 

Det var vi alla eniga om. 

10.7. RR race 

§11. Övriga ärenden 

11.1 Hemsida 

- Vem ska vara ansvarig för att info kommer upp på hemsidan? Förslag? Malin el Andreas? 

Inget beslut togs 

 

11.2. Facebook   

Att vi vill ha facebook som ett konto som är SRRS/Östra Man kan då länka samman fb och insta. 



 

 

11.3.  Instagram 

-Andreas har startat ett Instagram konto till oss ”srrs_ostra”, bestämma hur den ska användas? 

Se ovan. Att vi lägger ut på samma gång. Och länkar dem samman. 

 

11.4. Mailen   

Vi föreslår att Malin har det yttersta ansvaret om den, att radera osv. Och vi andra behörver sätta oss in i hur det 

fungerar och logga in och läsa mailen där. 

-Alla i styrelsen har en och samma mail som vi alla ska/kan använda. Se info mail från Jessica. 

 

 

 

§12. Nästa styrelsemöte 

10 April 2019  kl 19,00 Järva Krog. Till nästa möte ska vi bestämma en annan plats. 

 

§13 Mötets avslutande 

 

Justeras mötesordförande 

 

 
{Förnamn Efternamn} 
Justeras protokolljusterare 

 

 
{Förnamn Efternamn} 
Protokollförare 

 

 
{Förnamn Efternamn} 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 

 


