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Beslutslista till protokoll fört vid styrelsemöte, Billingehus Skövde 24-
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KVARSTÅENDE BESLUTSPUNKTER  

 

 

 

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.    

 

Protokoll no 3/2014 

 
Beslut 21/2014: Kvarstår. 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 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.  

 

 
Övriga beslutspunkter genomförda.  

 

NYA BESLUTSPUNKTER 

 

Beslut 1/2015: Den lokala medlemsavgiften höjs med 10 kronor från 1 januari 2016 och 

ordinarie medlemsavgift i SRSK kostar då 260 kr. Detta gäller såväl svenska som 

utländska medlemmar. Styrelsen beslutar därför att föreslå detta för årsmötet det 1 mars 

2015. 

 

Beslut 2/2015: Hans Gunnarsson kontaktar Brith Andersson angående detta och om det 

var något särskilt Brith vill lyfta fram från den. 
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Beslut 3/2015: Hans Gunnarsson kontaktar Affe Karlström om uppdatering Lathunden 

och ställer frågan om vem som ansvarar för detta samt om det är något som ska åtgärdas. 

 

Beslut 4/2015: Dokumentet måste uppdateras bl. a. med uppgifter kommitté samt 

föreningens nya namn SRSK. Hans Gunnarsson kontaktar Affe Karlström med frågan 

om han har detta i original alternativt vem som möjligen har det och vem som ansvarar 

för uppdateringen av detta dokument. 

 

Beslut 5/2015: Mathilda Gabre kontaktar webmasters om publicering av 

reseräkningsblankett på www.srsk.se. 

 

Beslut 6/2015: Hans Gunnarsson får i uppdrag att kontakta Jarmo Renner för diskussion 

om Riesenshopens framtid och planen för 2015. 

 

Beslut 7/2015: Hans Gunnarsson kontaktar Riesen i Syd för att höra om status och 

inbjudan till Riesen-SM med mera för publicering i tidningen och på hemsidan. 

 

Beslut 8/2015: Styrelsen beslutar att lägga fram ett förslag i budgeten för 2015 att 

aktivitetombuden har en öronmärkt summa om 500 kr att ansöka om i samband med 

aktivitet. 

 

Beslut 9/2015: Mathilda Gabre får i uppdrag att uppdatera mål- och 

inriktningsdokumentet för 2015 efter vad styrelsen bestämt vid detta styrelsemötet. 

 

Beslut 10/2015: Styrelsen beslutar att uppdatering av styrelsedokumentet 

”Styrelsedokument SRSK” uppdateras av den nya styrelsen för 2015. Bland annat ska 

säte ändras och likaså arvode/ersättning. Detsamma gäller genomgång av SRSK: s 

Kommunikationsplan som tidigare antagits. 

 

Beslut 11/2015: Styrelsen beslutar att överlämningsunderlag till efterträdare i styrelsen 

ska tas fram och vara skriftligt. Överlämningsunderlaget ska inkludera genomgång av 

översikt av arbetet under verksamhetsåret, rutiner, eventuella lösenord och mailboxen. 

 

Beslut 12/2015: Den nya ersättningen ska bestå i ett fast arvode om 250 kr/fysiska 

styrelsemöte styrelseledamoten närvarar vid. Utbetalning sker i slutet av året med 

maximalbeloppet 1 000 kr och detta gäller samtliga styrelsemedlemmar. Detta beslut 

river upp och ersätter beslut 34/2013 och träder i kraft från den 1 mars 2015. 

 

Beslut 13/2015: Styrelsen fattar ett enhälligt beslut att föreslå årsmötet 2015 att tilldela 

Roffa Asplund, Anita Angelryd och Alf Karlström hedersmedlemskap i SRSK enligt 3 § 

i stadgarna. 

 

 

 

 

http://www.srsk.se/
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Vid protokollet 

 

 

 

 

Mathilda Gabre   Hans Gunnarsson 

protokollförare   tf ordförande 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

  

Annika Holmgren 

protokolljusterare 
 


