
 

STYRELSEMÖTE 

Datum: 2014-01-11 

Plats: Stripa gruva, Guldsmedshyttan 

Närvarande: Hasse Stierna, Peter Norén, Eva M Torsson, Christina ”Kicki” 

Johansson, Petra Hedenius och Joakim Toftby. 

Frånvarande: Noomi Eriksson 

Adjungerad: Anette Stierna 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av dagordning 

3. Ekonomin  

Eva stämmer av med Noomi om vi kan använda autogiro för 

medlemsavgifterna.  

4. Förslag till verksamhet 2014: 

Styrelsen är ense om att lägga in föreläsningar på lägren för att höja 

kunskapen och få nya insikter. Ett förslag är att även lägga in 

praktiska övningar såsom eftersök. 

 

Påsklägret i Norrköping har idag 9 anmälda. Vi bör sprida 

informationen till alla medlemmar över hela landet. Max 30 deltagare. 

Kostnad: 2.400:-/ekipage. Ansvarig Hasse. 

Läger Kristihimmelfärdshelgen 28 maj – 1 juni i Uppsala. Max 15 

deltagare. Boende på Fyrishov är bokat. Ansvarig Hasse.  

Sommarläger vecka 28, 9-13 juli i Skövde. Området Stripa är inte 

aktuellt för 2014. Ansvarig för sommarlägret är Joakim. Samma 

anmälningstid, 15 maj, och kostnader, 1.200:-/ ekipage,  som 2013. 

Joakim ser över kostnaderna. 



Lagtävling 17-19 oktober i Skövde. Max 6 lag med 4 ekipage per lag.  

Stationsansvariga är klara.   

5. Nyhetsbrev/ info till medlemmar 

Skriv specifikt att årsmötet äger rum 18 okt i samband med 

Lagtävlingen. 

Nyhetsbrevet skickas ut senast den 26 januari. Eva kontaktar Noomi 

för ett uppdaterat medlemsregister. Ansvarig Eva. Be medlemmarna 

komma in med tips om aktiviteter, nyheter mm. 

 

6. Kommande styrelsemöte 

Måndag 10 mars kl 20.00 

 

7. Övriga frågor 

 Fölande punkt bör läggas till i lathunden för Lagtävlingen: 

Arrangören måste ha en överblick över alla stationer för att 

säkerställa att det finns olika scenarier för varje station. 

 

 Bör SRhF ta ett större informationsansvar för räddningshunden? 

Styrelsen enig om att detta ska göras. Anette skapar en specifik 

aktivitetssida på hemsidan och vi uppmanar alla medlemmar att 

komma in med information om aktiviteter som kan publiceras där. 
 

8. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
 
Hasse Stierna  Eva M Torsson 
Ordförande  Sekreterare 
 


