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Dagordning:
§1.

Mötets öppnande – Pia hälsade välkomna och förklarade
mötet för öppnat.

§2.

Val av mötessekreterare – Inga skriver under ordinarie
sekreterares frånvaro.

§3.

Val av justeringspersoner – Stina Wahlström och Anneli
Mattsson

§4.

Fastställande av dagordning – Dagordningen fastställdes.

§5.

Ekonomi: Medlemsantalet strax under 100. God ekonomi

§6.

Rapporter –
a. IGP Läger för nybörjare i Uppsala Pia och en annan
instruktör höll läger i 3,5 dagar. Tyvärr inga HH som
deltog. Information om lägret har annonserats på
hemsidan och facebookgruppen. Fråga under mötet om
det kommer arrangeras något mera nybörjarläger.
Intresse finns, men inget planerat i nuläget.
b. RHH deltar på möten som hålls i SBK´s regi.

§7.

RUS –
a. Ryggröntgen – Evelina informerade om ryggröntgen.
Remiss och information ligger på hemsidan. Resultat och
statistik kommer till RUS och kommer att presenteras på
RHH hemsida.
Fråga från mötet om man kan se skillnad på ärftlig och
förvärvad spondylos.
Vad säger Agrias statistik om spondylos?
Medlemmar har önskat bedömning av ryggar, därför har
RUS tagit fram möjligheten.
Evelina kollar upp Agrias statistik
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b. Hälsoenkät – RHH har tagit fram en ny hälsoenkät.
Den skall digitaliseras av SBK. Endast resultat kommer
publiceras. Inte vilka hundar.
För att informera när enkäten finns kan vi använda oss av
medlemonline i SBK. Önskemål från mötet att information
t.ex om lägret skickas ut på mail.
§8.

HH VM Sverige 2022 – Vi har inte gått ut med info officiellt
med anledning av att WDSF vill annonsera det på tävlingen i
september. Vi kommer hålla arrangemanget 6-8/5 2022 på
Västerås BK med intilliggande fotbollsplaner. Vi kommer att
behöva många funktionärer och vi vill gärna ha flera
medlemmar.
Vi jobbar för att inte använda RHH´s pengar utan att det
ska gå ihop ekonomiskt med sponsorer.

§9.

Övriga frågor –
a. Det är ganska många HH i Skåne.
Hur gör man om man vill arrangera något?
Rasklubben hjälper gärna till med information och att ta
anmälninigar.

§10. Mötet avslutas – Pia förklarade mötet för avslutat.
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