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Beslutslista till protokoll fört vid styrelsemöte, Tånga Hed i Vårgårda 
2014-10-19 
  
KVARSTÅENDE BESLUTSPUNKTER  

 

 

Kvarstående beslutspunkter från protokoll nr 3/2013 och protokoll nr 4/2013.  

 

Protokoll no 3/2013  
 

Beslut 24/13 Kvarstår. Webbmastern lägger in samtliga krav och rekommendationer på 

annonserna som finns på hemsidan. Detta sker efter diskussion och beslut i avelskommittén.  

 

 

Protokoll no 4/2013 

 

Beslut 32/ 2013 Kvarstår. 3 st paket (innehållande informationsfolder, foton, film mm) ska  

skickas till respektive LO och förvaras på plats. Åligger informationskommittén att 

genomföra detta.  

 

Övriga beslut är genomförda.  

 

Efter genomgången godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.  

 

Kvarstående beslutspunkter från protokoll 1-2/2014 

 

Protokoll no 1/2014 
 

Beslut 10/2014: Kvarstår. Mathilda Gabre och Hans Gunnarsson får i uppdrag att 

organisera information kring aktivitetsombuden för publicering av ytterligare 

information samt Sverigekarta i kommande nummer av RiesenNytt och hemsidan. 

Arbetet med hemsidan kommer även att involvera webmasters.    

 

 

NYA BESLUTSPUNKTER  

 

Protokoll no 3/2014 

 
Beslut 21/2014: Kerstin P ges i uppdrag att se över den lista över SRSK: s representanter i 

SBK distrikten som finns på srsk.se så att den uppdateras.  

 

Beslut 22/2014: Med anledning av kassörens avgång kommer ledamot Annika 

Holmgren att ta över ansvaret för den löpande bokföringen och de ekonomiska 

rapporterna inför årsmötet. Annika Holmgren kommer även att från och med nu ingå i 

det verkställande utskottet.  
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Lotta Persson får i uppdrag att upprätta ett utdrag ur protokollet för ändring av 

firmatecknare för SRSK bank och postgiro, betalkortsinnehavare samt verkställande 

utskott. Ett sådant utdrag justeras omedelbart postledes. Pia Vevle ges huvudansvaret för 

överlämningen och mottagande av all dokumentation kring SRSK: s redovisning.  
 

Beslut 23/2014: En efterlysning av personer som vill hjälpa till med utställningen i 

Kopparbo läggs ut på hemsidan och i RiesenNytt. Intresseanmälan görs till Lotta 

Persson. Påminnelse om efterlysning av hjälp får sedan göras i samband med att 

anmälan till lägret öppnar. 
 

Beslut 24/2014: Inköp av affischer till montermaterial godkännes och ansvar för detta 

åligger informationskommittén. Kommittén inhämtar sedan offert gällande roll-up och 

logotyp för SSLO och RIV som presenteras för styrelsen innan beslut om inköp av 

dessa. Ansvaret för respektive del delas upp inom kommittén.  
 

Beslut 25/2014: Styrelsen beslutar om att ge 1 000 kronor i form av presentkort för 

middag som tack för det väl genomförda arbete Bertil och Gerd Roden gjort med 

Riesenshopen under många år. Lotta Persson får i uppdrag att köpa presentkort och 

skicka vidare till Bertil och Gerd Roden å SRSK: s vägnar.  

 

Beslut 26/2014: Kriterierna för deltagande i Ras-SM och titeln ”rasmästare” kommer att 

klargöras och publiceras innan tävlingen. Ansvarig för detta är tävlingsansvarig Hans 

Gunnarsson.  
 

Beslut 27/2014: Styrelsen uppdrar åt SRSK: s draghundsgrupp att ta fram ett 

diskussionsunderlag avseende meriteringsregler för barmarksdrag att presentera för 

styrelsen. Hans Gunnarsson är huvudansvarig.  
 

Beslut 28/2014: Arrangemang av en LO-/AO-konferens i SRSK: s regi läggs vilande 

tillsvidare på grund av lågt intresse. 
 

Beslut 29/2014: Nästa års budgetmöte kommer att vara i Skövde under helgen 24-25 

januari. Lotta Persson ges i uppdrag att kontakta Billingehus för offert. 
 

Beslut 30/2014: Styrelsen beslutar att förlägga nästa års årsmöte i Stockholm. Lotta 

Persson ges i uppdrag att kontakta Brith Andersson angående plats, datum och tid då 

Brith har kontakt med SKK och återkommer därefter med vidare information till övriga 

styrelsen. Datum för årsmötet bestäms till söndagen den 1 mars 2015.  
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Beslut 31/2014: Styrelsen beslutar att anmäla ordförande och vice ordförande till SBK: s 

organisationskonferens 2015.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Mathilda Gabre   Pia Vevle 

protokollförare   ordförande 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

  

Hans Gunnarsson 

protokolljusterare 
 


