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Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C  

2005-04-20  kl. 19.00 Telefonmöte. 
 

Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, André Lennberth, Karin Nilsson, Reidar 
Otterbjörk, Päranders Wärja, Solveig Bryn och Maria Hjelm. 
 
§ 10 Mötets öppnande. 

Magnus hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
Protokollförare och protokolljusterare. 

André Lennberth utsågs att föra mötesprotokoll.  
Karin Nilsson utsågs att jämte Magnus Forsberg justera protokollet. 

Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 11 Föregående mötesprotokoll. 
Föregående mötesprotokoll är fortfarande ute på justering. 
 

§ 12        Rapport sekreterare. Post in/ut. 
2005-02-25 SKK Medlemsstatistik 5-02-18 (1478 medl.) 
2005-02-28 SKK Plockuppkampanj. 
2005-02-28 SKK Hjälp oss att fira Sveriges hunddag!  
SRRS/C har tagit del av ovanstående skrivelser och vidarebefordrat dem 
till lokalavdelningarna och övriga intresserade medlemmar. 
2005-03-08 Miss J N Murray. Påpekande om fel i Ridgeback-Nytt 4/2004. 
Styrelsen har publicerat brevet i Ridgeback-Nytt 1/2005. 
2005-03-11 SKK Kallelse till Kennelfullmäktige. 
 SRRS/C beslutade att inte skicka någon delegat till Kennelfullmäktige 
och har meddelat SKK detta. 
2005-03-15 SKK Remiss gällande revidering av utställningsbestämmelser 
2007-2011. 
 SRRS/C har tagit del av remissen men behöver mer betänketid och 
bordlägger frågan, som skall besvaras senast 16 augusti 2005. 
2005-03-22 SKK Auktorisationer/exteriördomare. 
SRRS/C har noterat att Dan Ericsson nu blivit exteriördomare för RR. 
2005-03-31 SKK/Utbildningsavd. Inbjudan till kurs för avelsråd steg 1. 
SRRS/C har beslutat erbjuda Åsa Nordin att delta i kursen.  
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2005-03-31 SKK Föreningsteknik. 
Informationen från SKK har vidarebefordrats till lokalavdelningarna. 
2005-04-04 SKK Information från verkst. Direktören. 
2005-04-04 SKK/CS Mötesprotokoll 2005-02-24. 
 SRRS/C har tagit del av såväl information som mötesprotokoll. 

 
 
§ 13 

 
 

Rapport ekonomi. 
Inget att rapportera. 
 

§ 14 Medlemsärenden. 
 Revidering av medlemslistan fortgår. 
   

§ 15 Rapport AU. 
SRRS/C godkände AU-mötesprotokollet 2005-03-16 § 174  
 
”Förtydligande till konstitutionsprotokoll. 
Enligt konstitutionsprotokoll tecknas föreningens konton av Magnus 
Forsberg och Sonja Nilsson var för sig. Då PRV önskat ett förtydligande 
avseende vem som tecknar klubbens firma, beslöts att beslutet 
kompletteras med att Magnus Forsberg och Sonja Nilsson utses till 
firmatecknare var för sig. 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.” 
 

§ 16 Rapport AUK. 
 Inget att rapportera. 
  

§ 17 .Rapport MK. 
MK rapporterar genomförda MH för 2004 samt utbildning av 
mentalfiguranter i Stockholm. De meddelar också att planerade MH 2006 
måste vara SRRS/MK tillhanda senast den 1 juni. 
 

§ 18 Rapport JK. 
Inget att rapportera. 
 

§ 19 Rapport TK. 
SRRS/C beslutar att lägga ner dagens form av TK. Inblandade ledamöter 
kommer att meddelas. SRRS/C ska se över det fortsatta samarbetet mellan 
centralstyrelsen och lokalavdelningarna beträffande 
utställningsverksamheten. 
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§ 19:1 Specialen 2005. 

Arbetet fortskrider, arbetsfördelning kommer att skickas ut av Reidar 
Otterbjörk. 
  

§ 20 Rapport Hemsidan. 
SRRS/C ställer sig positivt till Ulla Thedins förslag om ”Hunddata” på 
hemsidan och beslutar ge henne fullmakt att tillsammans med 
leverantören se till att projektet kommer igång. De kostnader, som tidigare 
uppgivits skall gälla. 
 
Päranders Wärjas förslag till hemsidans introduktionstext godkändes och 
kommer att publiceras på hemsidan. 
  

§ 21 Rapport Ridgeback-Nytt. 
Inget att rapportera. 
  

§ 22 Rapport pRRylboden. 
SRRS/C beräknas engagera en kollega till Maud till våren. 
 

§ 23 Rapport lokalavdelningar. 
Certutställningen i Skåne 2005 kommer att arrangeras i samarbete mellan 
SRRS/Skåne och SRRS/C. De domarförslag, som Skåne inlämnat, 
kommer att granskas. Magnus Forsberg åtog sig att kontakta SRRS/Skåne 
om detta. 
  

§ 23:1 Mötesprotokoll lokalavdelningar. 
Två protokoll har inkommit. 
  

§ 24 Fullmäktigemötet 2005. 
Magnus Forsberg kommer att skriva en artikel i Ridgeback-Nytt om 
mötet. 
 

§ 24:1 Lokalavdelningskonferensen 2005. 
SRRS/C kommer att skicka ut en enkät till lokalavdelningarna. Karin 
Nilsson åtog sig att göra det. 
 

§ 25 Bordlagda frågor. 
Arbetet fortskrider med att hitta en medhjälpare till valpförmedlaren. 
 

 
§ 26 

Rapport Valberedningen. 
Inget att rapportera 
 

§ 27 Övriga frågor 
Ulla Thedin har ansökt om 400 sek per månad i uppkopplingsersättning. 
Styrelsen beslöt att bevilja henne detta belopp. Beträffande kostnad för 
onlineregistrering vill styrelsen undersöka tänkbara alternativ. 
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§ 27:1 Årsboken 
Inget att rapportera.  

 
§ 28 

 
Nästa styrelsemöte. 

Nästa styrelsemöte, som särskilt ska behandla Specialen 2005 kommer att 
hållas 2005-05-03 kl 20:00. 
 

§ 29 Mötets avslutande. 
Magnus tackade alla och avslutade mötet. 
 

 
Vid protokollet:   
 
 
 
 
 
 
André Lennberth  
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
Karin Nilsson                  Magnus Forsberg 
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