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SRRS/C Styrelsemöte 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2011-03-02 
Utskriftsdatum 

2011-04-08 
Mötesnr/Verk.år 

15/2010 

Närvarande 

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot), Susan Falk (ledamot), 

Mats Graflund (suppleant) och Karin Berngard (suppleant). Helena Sirén närvarade vid punkt 241.3. 

Anmält förhinder 

Elisabeth Eek (ledamot) och Jazmine Ohgami (ledamot). 

 

Protokollförare 

 

 

Jessica Persson 

 

Justeras mötesordförande 

 

 

Lennart Persson 

Justeras justeringsman 
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MÖTESPROTOKOLL 

§234. Mötets öppnande 

SRRS avelsråd Helena Sirén hade inbjudits att närvara vid punkt 241.3.  

234.1. Val av protokollförare 

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

234.2. Val av protokolljusterare 

Karin Berngard utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

234.3. Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen utan ändringar. 

§235. Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2011-01- 12, 2011-02-10 och 2011-02-24 är under justering. 

§236. Bordlagda frågor 

236.1. §134.3 2010-10-06 SKK: Information gällande kennelfullmäktige 23-25 september 2011 

Styrelsen beslutade att utse Annika Karlsson till SRRS andra suppleant vid kennelfullmäktige. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att till SKK meddela vilka som är SRRS delegater och 

suppleanter. 

Beslutet justerades omedelbart. 

§237. Rapport sekreterare 

237.1. 2011-02-25 SKK: Ang beviljat utställningsprogram för år 2013 

Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna. 

237.2. 2011-02-28 Hundlöpet 2011 

Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/Stockholm för kännedom. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

Beslutet justerades omedelbart. 

237.3. 2011-02-28 SKK: Beviljade utställningar 2013 

Styrelsen har mottagit information om att SKK har beviljat samtliga av SRRS ansökta officiella 

utställningar 2013. 

Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för vidare distribution till 

lokalavdelningarna. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

Beslutet justerades omedelbart. 
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MÖTESPROTOKOLL 

§238. Ekonomi 

Inget att rapportera. 

§239. Medlemsärenden 

239.1. 2011-02-24 och 2011-03-01 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna för kännedom. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

Beslutet justerades omedelbart. 

239.2. 2011-02-24 och 2011-03-01 SKK: Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna. 

§240. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§241. Rapport SRRS/AUK 

241.1. Verksamhetsberättelse 2010 

Styrelsen noterade att SRRS/AUK trots påminnelse och erbjudande om hjälp från styrelsen inte har 

inkommit med en verksamhetsberättelse innehållande rapport avseende hur avelsarbetet för 

närvarande uppfyller de mål som finns definierade i SRRS Rasspecifika Avelsstrategier (RAS). 

Styrelsen beslutade därför att inte godkänna SRRS/AUKs verksamhetsberättelse.  

Styrelsen beslutade vidare att ändå infoga erhållen verksamhetsberättelse i kallelsen till SRRS 

Fullmäktigemöte eftersom detta är den enda formella rapport som styrelsen har erhållit från 

SRRS/AUK under året. 

241.2. SRRS/AUKs Verksamhetsplan 2011 

Styrelsen noterade att SRRS/AUK trots påminnelse och erbjudande om hjälp från styrelsen inte har 

inkommit med en verksamhetsplan innehållande kortsiktiga mål för det kommande året i enlighet 

med SRRS Rasspecifika Avelsstrategier (RAS). 

Styrelsen beslutade att SRRS/AUK ska inkomma med en verksamhetsplan i enlighet med 

uppdragsbeskrivningen senast 2011-04-30.  

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att hålla kontakten med Helena Sirén i detta ärende.  

241.3. SRRS Avelskonferens 2011 

Styrelsen noterade uppgift från Helena Sirén att det till dags dato inkommit 13 anmälningar till 

avelskonferensen. 

Styrelsen beklagade det låga anmälningsantalet men beslutade att genomföra konferensen som 

planerat. Styrelsen beslutade vidare att förlänga anmälningstiden till och med den 10 mars 2011. 
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MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsen uppdrog till Helena Sirén att publicera information om förlängd anmälningstid på SRRS 

hemsida samt informera uppfödarna. 

Helena Sirén meddelade att SRRS/AUK behöver personer som hjälper dem inför och under 

konferensen. Styrelsen uppdrog till Susan Falk och Reidar Otterbjörk att vara AUK behjälpliga. 

241.4. Degenerative myelopathy (DM) hos rhodesian ridgeback 

Förslag har inkommit freån Helena Sirén om att DM ska tas upp till diskussion vid SRRS 

avelskonferens istället för att ta fram information för publicering på SRRS hemsida enligt uppdrag 

från styrelsen (se §223.5). 

Styrelsen tycker att det är ett mycket bra förslag att diskutera DM vid avelskonferensen, men anser 

att SRRS/AUKs uppdrag enligt §223.5 kvarstår så att informationen  kommer till samtliga 

uppfödares kännedom. 

Styrelsen uppdrog till Susan Falk att meddela Helena Sirén ovanstående. 

§242. Rapport SRRS/MK 

242.1. SRRS/MKs Verksamhetsberättelse 2010 

Styrelsen har enligt önskemål mottagit en uppdaterad verksamhetsberättelse innehållande 

komplettering av data som saknas i mottagen version. 

Styrelsen tackade för kommitténs verksamhetsberättelsen och beslutade att godkänna densamma. 

§243. Rapport SRRS/TK 

Inget att rapportera. 

§244. Rapport SRRS/MIK 

Inget att rapportera. 

§245. Rapport hemsidan 

Inget att rapportera. 

§246. Rapport Ridgeback-Nytt 

Inget att rapportera. 

§247. Rapport lokalavdelningar 

247.1. SRRS/Stockholm: Protokoll styrelsemöte 2011-02-06 

Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna. 
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§248. Rapport valberedningen 

Styrelsen har mottagit valberedningens förslag till förtroendevalda 2011 och tackar för detta. 

Valberedningens förslag kommer att infogas i kallelsen till SRRS Fullmäktigemöte 2011.  

§249. Övriga frågor 

249.1. SRRS Fullmäktigemöte 

Styrelsen noterade att Fullmäktigehandlingar ska vara tillgängliga för medlemmarna senast den 12 

mars 2011. 

 Revisorns berättelse 2010 

Styrelsen har mottagit  revisorns berättelse för 2010 och tackar Stefan Persson för detta. 

Revisorns berättelse kommer att infogas i kallelsen till SRRS Fullmäktigemöte 2011 

 Verksamhetsberättelse 2010 

Styrelsens verksamhetsberättelse fastställdes vid styrelsemöte 2011-02-24 §231.3. 

 Verksamhetsplan 2011 

Styrelsen gick igenom föreslagen verksamhetsplan och beslutade att fastställa densamma med 

några mindre justeringar. 

 Budget 2011 

Styrelsen gick igenom föreslagen treårsbudget och beslutade att fastställa densamma efter 

genomförda justeringar. 

 Prepositioner 

Inga prepositioner finns inför Fullmäktigemötet 2011. 

 Motioner 

a) Styrelsen har 2011-02-20 mottagit en motion från SRRS/Norra angående plats för SRRS 

fullmäktigemöte. Styrelsen beslutade att avstyrka motionen med följande motivering: 

”Som motionen är formulerad kan fullmäktigemötet inte ge ett entydigt svar. Emellertid 

vill styrelsen uppmana till den blivande styrelsen att beakta andemeningen i motionen inför 

framtida fullmäktigemöten.” 

Beslutet justerades omedelbart. 

 

b) Styrelsen har 2011-02-24 mottagit en motion från enskild medlem angående utökning av 

vinnarlistor. Styrelsen beslutade att avstyrka motionen med följande motivering: 

”Avseende freestyle och heelwork så kan styrelsen inte finna att någon rhodesian 

ridgeback har tävlat officiellt under 2010. Gällande rallylydnad så har SBK ansökt om att 

detta ska bli en officiell gren från och med 2011-07-01 och i dagsläget finns därför varken 

deltagarstatistik eller tävlingsresultat att tillgå.” 

Beslutet justerades omedelbart. 
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c) Styrelsen har 2011-03-01 mottagit en motion från enskilda medlemmar angående 

avvecklande av Guldhundslistan. Styrelsen beslutade att avstyrka motionen med följande 

motivering: 

”SRRS Guldhundslista instiftades 1981 som en tävling för att befrämja tävlandet i sig. Den 

uppmuntrar indirekt till deltagande vid bland annat SRRS rasspecialer där vi har 

möjlighet att låta våra hundar bedömas av olika rasspecialister. 

Styrelsen ser gärna att SRRS fortsätter att påtala vikten av att inte enbart prioritera 

utställningsmeriter vid val av avelsdjur, men anser att detta bäst sker genom information 

och dialog med och mellan uppfödarna.” 

Beslutet justerades omedelbart. 

§250. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 5 april 2011 klockan 19:30 via Skype. 

§251. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet. 


