
 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS/Västra 
Mötesort 

Zoom 
 Mötesdatum 

2021-08-25 
År/Mötesnr 

2021/04 

Närvarande 

Hillevi Backman (ordförande), Ulrika Weber (vice ordförande), Matilda Anttonen (sekreterare), Annelie Åkerström (kassör), 
Susanne Bermark (ledamot), Erika Ljungberg (Ledamot) Anki Rådman (suppleant) och Ellen Leiner (suppleant), Malin Reardon 
(Suppleant) 

Anmält förhinder 

- Caroline Svensson, 

 

 

Justeras mötesordförande 

 

 
{Förnamn Efternamn} 

Justeras protokolljusterare 

 

 
{Förnamn Efternamn} 

Protokollförare 

 

 
{Förnamn Efternamn} 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 1/2 

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, inga nya utbildningstillfällen. De ska kontakta Anki om nya utbildningstillfällen 

kommer.  

§4. Bordlagda ärenden 

§5. Inkomna ärenden 

§6. Ekonomiärenden 

§7. Medlemsärenden 

§8. Aktiviteter 

8.1. Promenader, vi går igenom sommarens promenader och det var en lyckad promenad i Örebro. Tyvärr 

kom inga i Karlstad, vädret var väldigt varmt. Göteborgs promenad äger rum den 28/8 och det är i 

nuläget 6 anmälda.  

8.2. Planering inför höstens aktiviteter  

Erika försöker få kontakt med Alingsås hundkappslösning för att se om vi kan anordna en prova på 

dag. Tyvärr har hon ej fått svar ännu men ska försöka få ny kontakt.  

 

Erika kan tänka sig att ordna en dagskurs i Nosework. Erika gör ett förslag hur dagen kan läggas upp 

för att passa både nybörjare och de med lite mer förkunskap. Återkommer med datum.  

Susanne har varit i kontakt med en person som är instruktör för barmarksdrag i Ånnaboda utanför 

Örebro. Han kunde tänka sig att anordna en prova på dag där man kan testa barmarksdrag. Susanne 

har vidare kontakt med passande datum. Förslag på kostnad för att delta 200-300kr.  

 

Anki har varit i kontakt med Maja på Hudverket i Väse (utanför Karlstad). Maja har något som hon 

kallar för Miljösporren, som är en inhängnad träningsbana där man låter hunden lösa olika typer av 
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PROTOKOLL 

problem eller ”kluringar” för att hitta godis. Man har hunden lö och kör en hund åt gången och 

hundarna brukar tycka det är mycket roligt. Anki har fortsatt kontakt för att hitta ett passande datum 

som vi kan erbjuda våra medlemmar.   

Susanne och Ellen planerar en promenad den 17/10 i Örebro.  

§9. Övriga ärenden  

§10.  RR Nytt  

10.1. Erika ordnar bilder med text som vi kan ha med i kommande nummer.  

  

§11. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa arbetsmöte den 12 oktober klockan 20:00 i Zoom. 

§12. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


