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PROTOKOLL

§75. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att av de frånvarande styrelsemedlemmarna har endast Marie Wijkander anmält sig 
vara förhindrad att deltaga vid mötet. 

75.1. Val av protokollförare  
Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

75.2. Val av protokolljusterare 
Reidar Otterbjörk utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

75.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen i sin helhet. 

§76. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från styrelsens möte 2012-06-10 har justerats.  

§77. Bordlagda ärenden 

Styrelsen noterade att inga ärenden har bordlagts till detta styrelsemöte. 

§78. Rapport AU 

Styrelsen noterade att inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§79. Rapport sekreterare 

79.1. 2012-06-13 SKK: Nya avtal för uppfödare 
Styrelsen noterade att SKK har reviderat blanketterna ”köpeavtal för hund”, ”köpeavtal för hund med 
bibehållen avelsrätt” samt ”fodervärdsavtal”. Avtalen kan nyttjas vid överlåtelse av hund från och med 
den 21 juni 2012 och kommer att ersätta de nu gällande avtalen från och med den 1 maj 2013. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för kännedom 
samt till SRRS/MIK för publicering i kommande nummer av Ridgeback-Nytt. 

Beslutet justerades omedelbart. 

79.2. 2012-06-13 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörd och informationen 
lades till handlingarna. 

79.3. 2012-06-14 SKK: Disciplinnämndens beslut 2012-06-01 
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörd och informationen 
lades till handlingarna. 
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79.4. 2012-06-15 SBK: Vid avsaknad av vaccinationsintyg vid tävling 
Styrelsen noterade att hund för vilken vaccinationsintyg inte kan uppvisas vid tävling inte har tillåtelse 
att starta. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

79.5. 2012-06-18 SKK: Auktorisation exteriördomare 
Styrelsen noterade att Arvid Göransson och Sofie Lönn har auktoriserats att döma rhodesian 
ridgeback vid officiell utställning och välkomnade dem båda som exteriördomare av rasen. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och 
lokalavdelningarna för kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

79.6. 2012-06-20 SKK: Bestyrelserapport med följebrev angående handläggning 
Styrelsen noterade att SKKs Domarkommitté (DK) och Utställningskommitté (UtstK), som en del i 
SKKs arbete med kvalitetssäkring av exteriördomare och utställningsverksamhet, har tagit fram 
blanketten ”Bestyrelserapport” för rapportering/notering av protester och särskilda händelser på 
utställningsarrangemangen. Blanketten är tillsvidare frivillig att använda av specialklubbar men 
kommer så småningom att bli obligatorisk. 

Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/TK med uppdrag att införa 
bestyrelserapporten vid SRRS utställningar från och med 2013. Fram till det obligatoriska införandet 
skickas blanketten lämpligen till SRRS/TK utan vidarebefordran till SKK. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK. 

Beslutet justerades omedelbart. 

79.7. 2012-06-20 SKK: 2014 års utställningar 
Styrelsen noterade att SKK har godkänt SRRS ansökan om arrangemang av nedanstående officiella 
utställningar 2014: 

• 2014-05-11 SRRS/Västra  Vårgårda 1 hanhundscert & 1 tikcert 

• 2014-05-18 SRRS/Stockholm  Kungsängen 1 hanhundscert & 1 tikcert 

• 2014-06-14 SRRS/Västra (BISS-14) Vårgårda 1 hanhundscert 

• 2014-06-15 SRRS/Västra (BISS-14) Vårgårda 1 tikcert 

• 2014-07-12 SRRS/Norra  Bollnäs  1 hanhundscert & 1 tikcert 

• 2014-09-06 SRRS/Stockholm  Öster Haninge 1 hanhundscert & 1 tikcert 

• 2014-09-13 SRRS/Skåne  Helsingborg 1 hanhundscert & 1 tikcert 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK med uppdrag att 
meddela lokalavdelningarna att deras ansökningar har beviljats. 

Beslutet justerades omedelbart. 

79.8. 2012-06-21 SBK: Rallylydnad 
Styrelsen noterade informationsutskick gällande rallylydnad. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 
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79.9. 2012-06-21 SKK: Pressmeddelande 
Styrelsen noterade pressmeddelande gällande SKKs remissyttrande gällande förslaget till ny 
djurskyddslagstiftning. Informationen lades till handlingarna. 

79.10. 2012-06-27 SKK: Inbjudan att delta på AKC/Eukanuba National Championship 15-16 december 2012 
Styrelsen noterade att enligt beslut vid styrelsemöte 2011-09-14 §95.2 ska de sju (7) kvalificerade 
hundarna årligen ska baseras på resultatet av föregående års Guldhundslista. Följande hundar är 
således, utan inbördes ordning, kvalificerade att delta 2012: 

• S41354/2009 C.I.B NORD UCH NORD V-11 SE V-11 FI V-11 Ridgebow's Scilla Of Thanzi 

• S28717/2008 C.I.B NORD UCH LT CH LV CH SE VCH NO VCH SE V-10 Roseridge Red 
Rastaban 

• S22982/2008 C.I.B SE UCH DK UCH FI UCH NO UCH FR CH LT CH LV CH Elangeni 
Braveheartrules 

• S50113/2008 SE UCH Emoyeni's Ice Age Abidemi 

• S68589/2008 SE UCH Ghali Grand Caspian 

• S59621/2008 NORD UCH SE VCH LPI NORD V-10 SE V-10 Tarujen Uyaya Kadamo 

• S29400/2003 SE UCH LPI LPII Evergraces Gladiator Phoenix 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela berörda hundägare om kvalificering till tävlingen.   

Beslutet justerades omedelbart. 

79.11. 2012-06-27 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och 
informationen lades till handlingarna. 

79.12. 2012-06-27 SKK: Förslag på ny organisation för freestyle 
Styrelsen noterade SKKs Freestylekommittés (SKK/FREE) förslag till ny organisation av 
hundfreestylesporten med tillhörande enkät för specialklubben att inkomma med synpunkter på 
förslaget. Enkätsvar ska vara avsändaren tillhanda senast den 15 september 2012. 

Styrelsen konstaterade att mer tid krävs för att tänka igenom förslaget och beslutade att bordlägga 
ärendet till nästa styrelsemöte.  

79.13. 2012-06-27 SKK: Regelrevidering av freestyleregler 
Styrelsen noterade att SKKs Freestylekommitté (FREE) inkommit med en remiss gällande revidering 
av regler för freestyle för perioden 2014-01-01 – 2016-12-31. Remissvar ska vara FREE tillhanda 
senast den 30 september 2012. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK med uppdrag att 
inkomma till SRRS/C med förslag till remissvar senast den 15 augusti 2012. 

Beslutet justerades omedelbart. 

79.14. 2012-06-28 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och 
informationen lades till handlingarna. 
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79.15. 2012-06-29 SKK: Inbjudan att nominera mottagare av Hamiltonplaketten och SKK:s förtjänsttecken 
Styrelsen uppdrog till samtliga styrelsemedlemmar att till nästa styrelsemöte fundera över eventuella 
kandidater till utmärkelserna. Förslag ska i förekommande fall skickas till SRRS sekreterare. 

79.16. 2012-07-02 SKK: CS protokoll nr 3/2012 
Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna. 

§80. Ekonomiärenden 

80.1. Penningplacering 
Styrelsen noterade information från adjungerad kassör Sonja Nilsson gällande att SRRS placering av 
250.000 SEK i konto hos Nordea med fast ränta under ett (1) år gett en utdelning a’ 7.650,42 SEK. 

Styrelsen tackade Sonja för ett gott arbete och beslutade att inför nästa styrelsemöte inkomma till 
SRRS/C med ett förslag till ny kortsiktig placering av samma belopp. 

80.2. Resultat- och balansrapport 
Styrelsen uppdrog till adjungerad kassör Sonja Nilsson att inför nästa styrelsemöte inkomma till 
SRRS/C med en delårsrapport med uppföljning gentemot budget. 

80.3. Lokala delårsrapporter 
Styrelsen noterade att enligt beslut vid styrelsemöte 2012-06-10 §64.2 så uppdrogs samtliga 
lokalstyrelser att senast den 6 juli 2012 inkomma till SRRS/C med en resultat- och balansrapport per 
2012-06-30. 

Styrelsen beslutade att ändra sista datum för att inkomma med delårsrapporterna till den 31 juli 2012. 

Beslutet justerades omedelbart. 

§81. Medlemsärenden 

81.1. 2012-06-13, 2012-06-14, 2012-06-19, 2012-06-21, 2012-06-28, 2012-07-03 och 2012-07-05 SKK: 
Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

81.2. 2012-06-13, 2012-06-14, 2012-06-19, 2012-06-21, 2012-06-28, 2012-07-03 och 2012-07-05 SKK: 
Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna. 

81.3. 2012-07-01 SKK: Medlemsstatistik 2012-06-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 
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81.4. 2012-07-01 SKK: Nya medlemmar 2012-05-30 - 2012-06-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom.  

Beslutet justerades omedelbart. 

81.5. 2012-07-01 SKK: U-märkta medlemmar 2012-05-30 - 2012-06-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

81.6. 2012-07-01 SKK: Medlemslista 2012-06-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

81.7. Uppföljning vid avslut av medlemskap 
Styrelsen noterade att merparten av lokalavdelningarna har besvarat styrelsens förfrågan gällande hur 
lokalavdelningarna arbetar med uppföljning av medlemmar som väljer att inte förlänga sitt 
medlemskap i SRRS och tackade för detta. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Lennart Persson och Jessica Persson att sammanställa ett förslag till 
”best practice” för hur lokalavdelningarna kan arbeta med uppföljning av avslutade medlemskap. 
Förslaget ska presenteras för styrelsen vid kommande styrelsemöte. 

§82. Avels- & uppfödarärenden 

82.1. Hälsoenkäter 
Styrelsen noterade att de medlemmar i SRRS/AUK som har arbetat med sammanställning av 
hälsoenkäterna är bortresta vid tidpunkten för detta styrelsemöte och har därför inte kunnat bjudas in 
enligt beslut vid styrelsemöte 2012-06-10 §66.2. 

Styrelsen uppdrog därför till Jessica Persson att istället bjuda in representanter från SRRS/AUK till 
nästa styrelsemöte. 

82.2. Revidering Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) 
Styrelsen noterade att enligt beslut vid styrelsemöte 2012-06-10 §66.3 så uppdrogs SRRS/MK att 
senast den 31 juli 2012 inkomma till SRRS/C med ett förslag till nulägesbeskrivning avseende rasens 
mentalitet. 

Styrelsen noterade vidare att enligt beslut vid styrelsemöte 2012-06-10 §66.3 så uppdrogs SRRS/AUK 
att senast den 31 juli 2012 inkomma till SRRS/C med ett förslag till nulägesbeskrivning för rasens 
exteriör och funktion samt utifrån hälsoenkäterna identifiera hälsoområden att belysa i RAS. 

Styrelsen beslutade att ändra sista datum för de båda kommittéerna att inkomma med förslagen till den 
31 augusti 2012. 
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82.3. Översyn av policy för dermoid sinus 
Styrelsen noterade att enligt beslut vid styrelsemöte 2012-06-10 §66.4 så uppdrogs Lennart Persson 
och Susan Falk att, i samarbete med Nicolette Hillbertz, inkomma med ett beslutsunderlag till 
SRRS/C senast den 31 juli 2012. 

Styrelsen beslutade att ändra sista datum för att inkomma med underlaget till den 31 augusti 2012. 

§83. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§84. Tävlingsärenden 

84.1. Ridgebackspecialen 2012 (BISS-12) 
• Inbjudan hedersmedlemmar 

Jessica Persson rapporterade att inbjudan till hedersmedlemmar har postats 2012-06-10.  

Styrelsen noterade att flera av hedersmedlemmarna har tackat för inbjudan samt meddelat sin 
närvaro eller frånvaro. 

§85. Marknads- & informationsärenden 

85.1. Ridgeback-Nytt 
Inget att rapportera. 

85.2. Hemsida 
Styrelsen noterade att feedback på de texter som finns upplagda i betaversionen av hemsidan inväntas 
från flertalet styrelsemedlemmar. 

§86. Rapport lokalavdelningar 

86.1. 2012-06-11 SRRS/Mellan: Protokoll från styrelsemöte 2012-06-04 
Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna. 

86.2. 2012-06-13 SRRS/Skåne: Protokoll från styrelsemöte 2012-05-22 
Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna. 

86.3. 2012-06-29 SRRS/Västra: Protokoll från styrelsemöte 2012-06-19 
Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna. 

86.4. SRRS/Västras ekonomi och verksamhet 
Susan Falk rapporterade att hon, enligt uppdrag från styrelsemöte 2012-05-12 §38.3, har närvarat vid 
styrelsemöte i SRRS/Västra 2012-06-19. 

§87. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§88. Övriga ärenden 
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88.1. Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen 
Styrelsen beslutade att Peter Klasson, Staffan Linnér och Björn Willnér tillsammans med Lennart 
Persson ska i en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta fram ett väl underbyggt förslag till ansökan för 
godkännande av SRRS styrelse. 

Styrelsen noterade att arbetsgruppen avser att hålla ett inledande möte under sommaren. 

Styrelsen uppdrog till AU att besluta om tillsättande av ytterligare person i arbetsgruppen om 
föreslagen kandidat accepterar uppdraget. 

88.2. SRRS klubbkonferens 2013 
Inget att rapportera. 

88.3. Nordic Rhodesian Ridgeback World Congress (RRWC) 2016 
Styrelsen noterade att kontakter mellan ordförande i svenska (SRRS), danska (RRK), norska (NRRK) 
och finska ridgebackklubben (SRB) har inletts. 

Styrelsen har mottagit ett förslag från Danska Ridgebackklubben angående plats för arrangemanget 
och uppdrog till Lennart Persson att be om en offert. 

Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att lämna förslag till de nordiska ridgebackklubbarna på datum 
för inledande arbetsmöte under hösten där Lennart Persson, Jessica Persson och Susan Falk 
representerar SRRS. 

§89. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöten den 1 augusti 2012 via Skype. 

§90. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


