
 

 
 
 
 
 
 
 
Medverkande: Ordf. Karin Nilsson, André Lennberth, Reidar Otterbjörk, 
Helena Sirén, Maria Hjelm och Jonas Peterson 
Anmält förhinder: Päranders Wärja  
 
§ 1 Mötets öppnande 

 
Protokollförare och protokolljusterare 
Till protokollförare valdes André Lennberth. Jonas Peterson valdes att 
jämte Karin Nilsson justera protokollet. 
 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkännes med tillägg i § 15 övriga frågor. Det gjordes 
tillägg med följande punkter i paragrafen; 
 
Fullmäktige 2007 
 
Lokalavdelningskonferensen
 
Listrapportering av resultat 
 
Ang preparandkurs för exteriördomare  
 
 

§ 2 Föregående mötesprotokoll 
Lagt till handlingarna 
 

§ 3 Rapport sekreterare. Post in/ut 
Angående Lydnadsprov 
SBK tar över huvudmannaskapet för lydnadsprov samt agility. 
SRRS/C har noterat detta och beslutar att skrivelsen ska skickas ut till 
samtliga lokalavdelningar.  
 
Betr. SKK:s årsredovisning
Påminnelse från SKK angående uppgifter som ska skickas in efter 
fullmäktigemötet.  

Styrelsemöte för SRRS/C 
2007-01-31  kl.20.00. Telefonmöte. 
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SRRS/C har noterat detta. 
 
Avtal med Scandic Hotels 
SKK har inte förnyat avtalet med Scandic Hotels. 
SRRS/C har noterat detta. 
 

§ 4 Rapport ekonomi 
Senaste nytt från kassören.  
SRRS/C noterar att ekonomin är fortsatt god. 
 

§ 5 Medlemsärenden 
Senaste nytt från medlemsansvarig 
Medlemsansvarig meddelar att antalet medlemmar i SRRS var per den 
2006-12-31 1573. 
 

§ 6 Rapport AU 
Inga AU beslut tagna. 
 

§ 7 Rapport AUK 
Genomgång av information från AUK 
 
Arbetsfördelning 
Styrelsen ställer sig positiv till att arbetet fördelas upp på flera personer. 
SRRS/C tillstyrker den föreslagna fördelningen.  
Detta beslut justerades omedelbart. 
 
Valphänvisningsreglerna och rekommendationer  
SRRS/C anser att reglerna som redan fastställts ska kvarstå och att en 
utvärdering ska ske på nytt hösten 2007.  
 
Blanketter 
Beträffande blanketterna anser SRRS/C följande: 
 
"Ansökan om valphänvisning" 
SRRS/C beslutades att det ska finnas en möjlighet att e-posta blanketten.  
 
”Data om valpkull” 
SRRS/C beslutade att ingen plats för adressuppgifter ska finnas med på 
blanketten, även då de är frivilliga. Detta eftersom SRRS/C tidigare 
beslutat att adressregistret som klubben har haft ska upphöra och 
istället ska SKK´s register användas. 
 
”Ansökan om avelspärr” 
SRRS/C beslutade att SRRS inte ska ha egna blanketter. SKKs 
blanketter ska användas och en länk till SKK´s webbplats ska finnas på 
hemsidan. 
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”Parningsavtal” 
SRRS/C beslutade att SRRS inte ska ha egna blanketter. SKKs 
blanketter ska användas och en länk till SKKs webbplats ska finnas på 
hemsidan. 
 
Avelsråd 
Ulla Thedin kommer att vara t.f. avelsråd under en period då Lotta 
Malmborg kommer att läras upp för uppgiften som nytt Avelsråd i 
SRRS.  
 
Exteriördomarkonferensen 
Arbetsgrupp har bildats och den består av:  
Jonas Peterson, Helena Sirén, Sonja Nilsson, Lotta Malmborg, Lilly 
Forsman 
 

§ 8 Rapport MK 
Mental rasprofil 
Arbetet fortskrider.  
 
MH  
Antal MH ansökta för 2007 
Skåne 2 
Mellan 1 (ansökt genom en lokal brukshundsklubb) 
Sthlm 13 
 
Förfrågan om utbildning till A figurant. 2 pers, sthlm. 
SRRS/C tillstyrker förfrågan  
 
Förfrågan från SBK om hur många figuranter vi har.  
SRRS/C besvarar förfrågan. 
 

§ 9 Tävlingsverksamhet 
Tävlingsriktlinjerna 
Bordlägges 
 
Specialen 2007 
Ulla Thedin har blivit tillfrågad om hon är villig att ta emot, 
sammanställa för katalog samt skicka in resultat till SKK gällande 
anmälningarna till Specialen 2007. 
SRRS/C har noterat att Ulla har tackat ja till förfrågan.   
 
Viltspårslistan 
Förslag om att länka till en rad olika jakthundsklubbars hemsidor för 
möjligheten att läsa om deras ordinarie viltspårprov och eventuellt 
anmäla sin hund till dessa.  
SRRS/C tillstyrker och arbetet fortskrider.  
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§ 10 

 
Rapport Hemsidan 
Utveckling av AUK och avelssidor på hemsidan är igång. Diskussion 
förs mellan Jonas och AUK.  
 

§ 11 Rapport Ridgeback-Nytt 
Inget att rapportera 
 

§ 12 Rapport lokalavdelningar 
Lokalavdelningsindelning 
Förslag om att senarelägga datum för de nya lokalavdelningsområdena. 
SRRS/C beslutar att senarelägga lokalavdelningsindelningen till den 15 
februari 2007.  
 
SRRS/C beslutar att återbetalning av medlemsåterbäring sker enligt 
medlemsantalet per 2006-12-31 med hänsyn taget till de nya områdena.  
 
§ 12 är omedelbart justerad.  
 

§ 13 Mötesprotokoll lokalavdelningar 
Västra inkommit med ett protokoll den 2007-01-02. 
 

§ 14 Bordlagda frågor 
§ 173 Utbildning av funktionärer för utställning 
Bordlägges 
 
§ 178 Katarakt 
Enligt AUK är Katarakt inget problem i dagsläget och SRRS/C 
beslutade därmed att lämna ärendet utan åtgärd. 
 

§ 15 Övrigt 
Fullmäktige 2007 
 
Lokalavdelningskonferensen
SRRS/C beslutar att skicka inbjudan till lokalavdelningarna.  
 
Listrapportering av resultat 
Inrapportering av listresultat med undantag för Gulhundlistan måste vara 
inrapporterade 2 mån efter genomfört prov. Dock senast 31/12 för det 
årets resultat.  
 
Ang preparandkurs för exteriördomare  
SKK har begärt yttrande från SRRS/C angående två personer som ansökt 
om att få bli exteriördomare med Rhodesian ridgeback som ras. 
SRRS/C besluter att tillstyrka Rune Johansen  
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§ 16 Nästa styrelsemöte 
10 mars Bromma, Scandic Hotel. 
 

§ 17 Mötets avslutande 
Karin avslutar mötet och tackar samtliga deltagande.  
 

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:   
 
 
 
 
 
 
André Lennberth  
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
Karin Nilsson                    Jonas Peterson 
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