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PROTOKOLL 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

1.1. Val av protokollförare  

Matilda utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

1.2. Val av protokolljusterare 

Anki utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

1.3. Godkännande av dagordning 

§2. Föregående mötesprotokoll 

§3. Rapport AU/TK 

3.1. CUA utbildning, ingen ny information.  

3.2. Utställning 2022.  

Vi ställde en fråga till Centrala för att se om vi kunde få hjälp med planering. Centrala hjälper ej till 

vid planering vid utställning utan vi får vända oss till TK. TK kan vara behjälplig vid planering av 

domare.  

3.3. Vi har inte ansökt om utställning 2023 

§4. Bordlagda ärenden 

§5. Inkomna ärenden 

5.1. Motion från Norra ang. förändring av listregler för viltspår.  

Motionens förslag är att tävlingssäsongen för SRRS viltspårslista ska kortas ned till 1 april till och 

med den 31 oktober. Samt att regelverket för SRRS viltspårlista medger att två resultat per domare 

och år får medräknas. Vi kommer fram till att vi inte  motsätter oss deras förslag.  

§6. Ekonomiärenden 

6.1. Arbetsutskottets befogenhet.  

Vi anser att det är okej att arbetsutskottet har förtroende att själva avgöra vart de pengarna ska gå 

från fall till fall.  

§7. Medlemsärenden 

§8. Aktiviteter 

8.1. Rallylydnad 8/11, lyckad aktivitet med 7 anmälda, även andra raser var inbjudna varav 5st var RR.  

8.2. Diskutera framtida aktiviteter/aktivitetsomröstning från Facebook  
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PROTOKOLL 

Christina frågade Karlstad Whippet race om de är intresserade av att ta emot oss för en aktivitet i 

nästa år. De var intresserade av att ta emot oss nästa sommar. Vi ska ta kontakt med dom i vår igen.  

Vi gjorde en Aktivitetsomröstning på facebook som visade att de flesta medlemmarna var intresserade 

av Nosework, Viltspår och Gemensamma promenader/vandringar.  

8.3. Lure coursing, Ulrika har varit i kontakt med en förening i Deje för att se om det eventuellt kan bli en 

kommande aktivitet.  

 

§9. Övriga ärenden 

9.1. Rapport från samrådsmötet 26/10. Hillevi rapporterar.  

9.2. Hur och när ska vi lägga ut info på facebook/instagram. De inlägg som kommer först läggs ut i 

turordning så att det inte blir för mycket information för medlemmarna vid samma tillfälle.  

9.3. Medlemsenkäten 2020. Hillevi rapporterar.  

9.4. Årsmöte planeras till den 7/2 och med tanke på rådande omständigheter med Corona får vi se om det 

blir Skype. 

§10.  RR-nytt  

10.1. Information ang. inskick till RR-nytt. Alla styrelsemedlemmar kan på egen hand skicka in bilder till 

Johan. Viktigt att skicka bilder i originalstorlek för att det inte ska bli dålig kvalité.  

§11. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa arbetsmöte den 13 januari klockan 20:00 i Skype. 

§12. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


