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DELTAGARE 

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard och 
Karin Nilsson.          
ANMÄLT FÖRHINDER 

Kerstin Näslund. 
 

§ 82 Mötets öppnande.  
Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
Protokollförare och protokolljusterare. 
Till protokollförare utsågs Karin Nilsson.  
Reidar Otterbjörk utsågs att jämte ordförande Jonas Peterson justera dagens protokoll. 
 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med tillägg under § 91 Rapport Hemsidan och § 92 Rapport 
Ridgeback-Nytt. 

§ 83 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är justerat och lades till handlingarna. 

§ 84 Rapport sekreterare, Post in/ut. 
2008-10-24 SKK Utdrag ur justerat protokoll.  
Stadgefrågor. Genomgång av samtliga specialklubbars stadgar.  
Lokalklubbarnas stadgar ska anpassas till specialklubbens. 
Lades till handlingarna. 
 
2008-10-24 SKK Inbjudan till avelskonferens 28 februari – 1 mars 2009. 
Styrelsen beslutade vidarebefordra inbjudan till AUK. 
 
2008-10-27 SKK Inbjudan till kurs för avelsråd Steg II 18-19 april 2009. 
Styrelsen beslutade vidarebefordra även denna inbjudan till AUK. 
 
2008-10-27 SKK Pressmeddelande. Sverige världsmästare i jakt. 
Lades till handlingarna. 
 
2008-10-28 SKK Hundsport Funktionär lever. 
Lades till handlingarna. 
 
2008-10-28 SKK Till SKKs specialklubbar och rasklubbar.  
RAS. Dags att revidera RAS efter 5 år. 
Styrelsen beslutade vidarebefordra skrivelsen till AUK. 
 
2008-10-30 SKK Dagordning till CS nr 4/2008. 
Lades till handlingarna. 

§ 85 Rapport ekonomi. 
Inget att rapportera. 
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§ 86 Medlemsärenden. 
SRRS medlemsansvariga meddelar att SRRS nu har 1668 medlemmar, varav 237 
valpköparmedlemmar och 102 familjemedlemmar. 

§ 87 Rapport AU 
Inget AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§ 88 Rapport AUK 
Inget att rapportera. 

§ 89 Rapport MK  
Inget att rapportera. 

§ 90 Tävlingsverksamhet 
Utfallet för specialen 2008. 
Styrelsen beslöt uppdra åt Maria att specificera kostnaden för beställda rosetter till specialen 
och listhundarna och rapportera uppgifterna till kassören. 
 
Revidering av reglerna för viltspårslistan. 
Styrelsen beslutade att nya regler kommer att gälla för viltspårslistan från 2009-01-01, se 
bilaga. 
 
Kontaktperson för registrering av SRRS utställningsresultat via SKKs Internettjänst. 
Styrelsen beslutade att Jonas frågar Ulla Thedin om hon kan tänka sig sköta registreringen 
av samtliga SRRS utställningsresultat även under år 2009. 

§ 91 Rapport Hemsidan 
Förbättrad hemsida. 
Styrelsen berömde SRRS hemsida, som Cornelia omarbetat. 
Styrelsen beslutade att undersöka om lokalavdelningarna skulle vara intresserade av att få 
sina hemsidor inkorporerade med SRRS hemsida och även att söka efter en person som 
kan vara Cornelia behjälplig med arbetet med hemsidan.. 

§ 92 Rapport Ridgeback-Nytt 
Korrekta uppgifter i Hälsoenkäten. 
Styrelsen noterade att ett antal feltryck tyvärr kommit med i rapporten om Hälsoenkäten i 
nr 3/2008 av Ridgeback-Nytt. En rättelse kommer att föras in i nästa tidning. 
 
Ägar- och uppfödaruppgifter till vinnarna i Bästa Parklass på World Dog Show 2008. 
SRRS/C har fått en förfrågan om varför inte uppgift om ägare och uppfödare för vinnarna 
av parklass redovisats i rapporten från World Dog Show i Ridgeback-Nytt 3/2008. 
Styrelsen har svarat frågeställaren och förklarat att uppgifterna var hämtade från SKKs 
officiella resultatlista. 
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§ 93 Rapport Lokalavdelningar 
Inget att rapportera. 

§ 94 Mötesprotokoll Lokalavdelningar 
Inget mötesprotokoll hade inkommit. 

§ 95 Exteriördomarkonferensen 
Raskompendiet. 
Styrelsen beslutade samla in högupplösta bilder i färg som visar vad som är specifikt för 
Rhodesian Ridgeback och sända dem till Jonas. Tillstånd från fotografen är nödvändigt. 
Kompendiet måste vara färdigt som pdf den 30 november. 
 
Reidar skaffar prisförslag för tryckning av 150 exemplar av kompendiet med 12 A 4-sidor i 
färg med god hållbar kvalitet och spiralbindning. 

§ 96 Bordlagda frågor 
Årsboken. 
Bordlades till efter fullmäktige. 
 
Världskongressen 2016. 
Bordlades till efter fullmäktige. 

§ 97 Övriga frågor 
Valberedningen. 
Styrelsen ansåg att det är hög tid för valberedningen att börja arbetet med att få in förslag 
till nya styrelsemedlemmar till fullmäktige. 
Styrelsen beslöt att från och med nästa möte och fram till fullmäktige ska en paragraf 
”Rapport Valberedningen” finnas med i dagordningen samt uppdra till valberedningen att 
inför varje möte rapportera hur deras arbete fortskrider. 

§ 98 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir ett Skypemöte måndagen den 1 december kl. 19.30. 
Styrelsen planerar också ett fysiskt möte lördagen den 24 januari 2009 

§ 99 Mötets avslutande 
Jonas tackade alla och avslutade mötet. 

VID PROTOKOLLET  

Karin Nilsson 

 

JUSTERAS JUSTERAS 

Jonas Peterson Reidar Otterbjörk 



Bilaga. 
  Poängberäkning viltspårslistan 

Regler gällande från 2009-01-01

 
För att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlings-
resultat genom att registrera resultatet på SRRS hemsida www.srrs.org och sedan på sidan 
"Registrera tävlingsresultat". 
 

Ägaren måste också vara medlem i SRRS.  
 

Max 7 starter får räknas. Poäng får endast räknas 1 gång från samma domare.  
 
POÄNGBERÄKNING  
Rörligt och ordinarie viltspår 

• 10 poäng för klarat anlagsprov  
• 5 poäng för ett 3:e pris  
• 10 poäng för ett 2:a pris  
• 15 poäng för ett 1:a pris  
• 5 poäng för ett HP 

Har hunden blivit ordinarie provets bästa hund erhålls 10 extra poäng.  
OBS. För att erhålla poäng för ordinarie provets bästa hund måste detta verifieras 
antingen med att det skrivs in på viltspårsdokumentet av domaren eller hänvisning till 
respektive klubbs hemsida och att framgår att minst 10 hundar deltagit i provet. Detta 
dokument eller hänvisning skickas till listansvarige.  
 

Alla hundar som vunnit poäng kommer att redovisas på hemsidan och de 10 bäst 
placerade premieras med en rosett.  
 

Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minsta 
antalet starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas 
individuella tävlingspoäng ihop, den hund med högst poäng räknas då som segrare.  
 
OBS! Resultaten måste vara inskickade senast en månad från tävlingstillfället. Detta 
gäller alla månader förutom december månad, då sista dagen för resultat rapportering är 
den 31 december.  
 
Regler  
Regler för Viltspårs-championat, besök SKK's sida eller se kapitel "Övriga championat och 
titlar" på pdf-filen som kan laddas ner från vår hemsida www.srrs.org.  
 
Tävlingsregler kan beställas av SKK på tel 08-795 30 30.  
 
Vid frågor, kontakta listansvarige, Elisabeth Eek, e-post: murumbi@telia.com eller 
webmaster 
Elisabeth Eek 
Knopvägen 8 
139 55 Värmdö 
 


