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PROTOKOLL

§27. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

27.2. Val av protokolljusterare 
Martin Hagberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

27.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen utan förändringar. 

§28. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollen från SRRS Fullmäktigemöte 2013-04-13, SRRS/Cs konstituerande 
möte 2013-04-13 och SRRS/C styrelsemöte 2013-04-17 är justerade. 

§29. Bordlagda ärenden 

29.1. Bordlagt 2013-04-17 §20.2 Vandringspriser och listrosetter vid BISS-13 
Styrelsen beslutade att Martin Hagberg ansvarar för att kontakta mottagare av vandringspriser vid 
BISS-12 och tillse att vandringspriserna återlämnas till BISS-13. 

Styrelsen beslutade att Martin Hagberg ansvarar för att utdelning vandringspriser och listrosetter vid 
BISS-13. 

§30. Rapport AU 

Inget att rapportera. 

§31. Rapport sekreterare 

31.1. 2013-04-17 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare/medlemmar som belagts med icke 
hänvisning. Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen 
lades till handlingarna utan åtgärd. 

31.2. 2013-04-23 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare/medlemmar som belagts med icke 
hänvisning. Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen 
lades till handlingarna utan åtgärd. 

31.3. 2013-04-24 SKK: Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 12-13 oktober 2013 
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till grundutbildning för avelsfunktionärer 2013-10-12 och 
2013-10-13. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att inom ramarna för kommitténs budget besluta om deltagande 
vid konferensen och i förekommande fall själva ombesörja att anmälan är SKK tillhanda senast 2013-
09-06. Styrelsen ser fram emot att få ta del av SRRS/AUKs beslut senast 2013-07-30. 

Punkten justerades omedelbart. 
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31.4. 2013-04-25 SKK: Angående ekonomisk redovisning av tävlingar i SBK Tävling 
Styrelsen noterade information från SBK gällande administration av tävlingar i ”SBK Tävling”. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom 
och ärendet lades till handlingarna. 

Punkten justerades omedelbart. 

31.5. 2013-05-06 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare/medlemmar som belagts med icke 
hänvisning. Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen 
lades till handlingarna utan åtgärd. 

31.6. 2013-05-06 SKK: Kallelse KF 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till utsedda delegater och 
suppleanter. 

Punkten justerades omedelbart. 

31.7. 2013-05-08 SKK: Forskningsprojekt om kennelhosta hos hund 
Styrelsen noterade information från SKK om pågående forskningsprojekt inom SLU gällande 
Kennelhosta hos hund. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS webbredaktör 
Camilla Holm för publicering på SRRS hemsida så att intresserade medlemmar kan delta i enkäten. 

31.8. 2013-05-14 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare/medlemmar som belagts med icke 
hänvisning. Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen 
lades till handlingarna utan åtgärd. 

31.9. 2013-05-15 SKK: Angående Rapporteringskod A 
Styrelsen noterade information från SKK gällande resultatregistrering för hundar som tilldelats 
kvalitetspriset Disqualified pga mentalitet. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

31.10. 2013-05-15 SKK: FCI Judges Directory 
Styrelsen noterade information från SKK gällande att det nu finns möjlighet för samtliga FCI-länder 
(inte bara europeiska) att lägga in sina exteriördomare i FCI Judges Directory. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

31.11. 2013-05-15 SBK: Betalningssätt i SBK Tävling 
Styrelsen noterade information från SBK gällande beslut om betalningssätt vid anmälan till 
agilitytävling. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

31.12. 2013-05-21 SBK: Angående storlek på apporterna i lydnad 
Styrelsen noterade information från SBK gällande vilka apporter som ska finnas tillgängliga vid 
lydnadstävling. 
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Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och 
lokalavdelningarna för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

31.13. 2013-05-21 SBK: Utökad tävlingssupport för arrangörer av tävlingar i SBK Tävling 
Styrelsen noterade information från SBK gällande utökad telefonsupport av SBK Tävling för 
tävlingsarrangörer. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

31.14. 2013-05-21 SKK: Åter hänvisning 
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare/medlemmar som åter får hänvisning. 
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 
handlingarna utan åtgärd. 

31.15. 2013-05-23 SKK: Frågor och Svar 
Styrelsen noterade mycket bra information från SKK gällande vanliga juridiska frågor och svar 
till/från SKKs Juridiska avdelning. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

§32. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 

§33. Medlemsärenden 

33.1. 2013-04-23, 2013-04-26, 2013-04-30, 2013-05-07, 2013-05-14, 2013-05-16 och 2013-05-21 
 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

33.2. 2013-04-23, 2013-04-26, 2013-04-30, 2013-05-07, 2013-05-14, 2013-05-16 och 2013-05-21 
SKK: Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

33.3. 2013-05-01 SKK: Medlemsstatistik 2013-04-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

33.4. 2013-05-01 SKK: Nya medlemmar 2013-03-30 - 2013-04-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 
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33.5. 2013-05-01 SKK: U-märkta medlemmar 2013-03-30 - 2013-04-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

33.6. 2013-05-01 SKK: Medlemslista 2013-04-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

33.7. 2013-05-13 SRRS/Norra: Skrivelse angående medlemsärenden 
Styrelsen noterade skrivelse från SRRS/Norras styrelse gällande SRRS/Cs beslut vid styrelsemöte 
2013-03-16 §241.3 och 2013-04-22 §17.7 att avslå begäran från medlemmarna Sara Eriksson och 
Johanna Segerlund om att få byta lokalavdelningstillhörighet från SRRS/Stockholm till SRRS/Norra. 

SRRS/Norras styrelse ber SRRS/C att om en ompröva beslutet med motiveringen att lokalavdelningen 
har väldigt svårt att hitta erfarna medlemmar som vill och kan engagera sig. 

Styrelsen beslutade att beslutet att inte bevilja byte av lokalavdelningstillhörighet kvarstår då en 
överföring av enskilda medlemmar från andra lokalavdelningar till SRRS/Norra inte anses vara en 
långsiktig lösning på SRRS/Norras problem med att finna engagerade medlemmar. 

Styrelsen kommer dock att arbeta med att försöka finna en långsiktig lösning på SRRS/Norras 
resursproblem. 

33.8. Utökning av differentierade medlemsavgifter 
Martin Hagberg rapporterade att han, enligt uppdrag från Fullmäktigemötet 2013, har kontaktat SKKs 
medlemsavdelning med förfrågan om det är möjligt för SRRS att ha ytterligare differentierade 
medlemsavgifter som exempelvis ”Fullbetalande medlem inom Sverige”, ”Fullbetalande medlem 
utom Sverige men inom Norden” och ”Fullbetalande medlem utom Norden”. 

SKK har svarat att SRRS beslutar om vilka typer av medlemsavgifter som ska finnas i föreningen. 

Styrelsen ansåg därmed att Fullmäktigemötets uppdrag har fullföljts och återrapportering kommer att 
ske i SRRS Verksamhetsberättelse 2013. 

§34. Avels- & uppfödarärenden 

34.1. Översyn av policy för Dermoid Sinus (DS) 
Styrelsen noterade att Dr. Nicolette Salmon Hillbertz har inkommit med respons på styrelsens förslag 
till reviderad policy för Dermoid Sinus och tackade så mycket för detta. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka det reviderade förslaget till SRRS/AUK för 
granskning och ser fram emot att ta del av kommitténs svar innan nästa styrelsemöte.  

34.2. Handlingsplan Degenerativ Myelopati (DM) 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka en beskrivning av tillvägagångssättet vid DNA-test 
för DM till SRRS/AUK innan nästa styrelsemöte. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att undersöka vad som krävs för att få DNA-resultat officiellt 
registrerade hos Svenska Kennelklubben (SKK). Styrelsen ser fram emot att ta del av kommitténs svar 
innan nästa styrelsemöte. 
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34.3. DNA-test av tik avseende Hemofili B 
Styrelsen noterade e-postmeddelande från SKK 2013-04-22 gällande att SKK har varit i kontakt med 
ägaren till den tik som misstänks vara bärare av Hemofili B och kommer att återkomma till SRRS/C i 
ärendet. Styrelsen inväntar vidare information från SKK. 

Styrelsen noterade vidare att SKK, via e-postmeddelande från Karin Drotz 2013-04-29, har ombett 
SRRS att be tikens uppfödare att inkomma till Åke Hedhammar med resultaten från DNA-prov som 
uppfödaren, enligt önskemål från SKK, har låtit utföra på tikens helsyskon. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skriftligen vidarebefordra SKKs önskemål till uppfödaren.  

34.4. Internetbaserad uppfödarutbildning 
Marie Wijkander har inkommit med ett förslag gällande att föreslå SKK att ta fram en internetbaserad 
version av deras uppfödarutbildning. Förslaget kommer med anledning av att både tillgången till och 
kvaliteten på utbildningarna verkar variera runt om i landet. 

Styrelsen uppdrog till Marie Wijkander att kontakta undersöka möjligheterna. 

 

Ordinarie ledamot Marie Wijkander lämnade mötet och ersattes av suppleant Kjell Rörström. 

§35. Mentalitetsärenden 

35.1. Rekommenderad ålder för MH/BPH 
Styrelsen noterade förslag från SRRS/MK om att ändra rekommenderad ålder för genomförande av 
MH/BPH till mellan 18-26 månader.  

Styrelsen beslutade att bevilja SRRS/MKs förslag och uppdrog till Jessica Persson att informera 
SRRS webbredaktör för ändring av rekommendationen på SRRS hemsida. 

§36. Tävlingsärenden 

36.1. Samarrangemang av BISS-13 
Styrelsen noterade att arbetsgruppen för BISS-13 har inkommit med minnesanteckningar från 
gruppens arbetsmöte 2013-04-10 och tackade för detta. Styrelsen noterade vidare att arbetet förlöper 
enligt plan. 

36.2. 2013-05-02 SRRS/TK: Protokoll från arbetsmöte 2013-04-18 
Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna utan åtgärd. 

§37. Marknads- & informationsärenden 

37.1. Ridgeback-Nytt 
Styrelsen noterade att manusstopp för Ridgeback-Nytt nummer 2 2013 är 2013-06-02. 

37.2. Hemsida 
Jessica Persson rapporterade att fortsatt arbete med att färdigställa hemsidan pågår. 

37.3. Årsbok 
Styrelsen noterade att Sonja Nilsson har inkommit med korrektur på resterande del av SRRS Årsbok 
2012 (ej utställningsdelen) och tackade för detta. Styrelsen noterade vidare att Hélène Lewinter, Kjell 
Rörström och Jessica Persson har skickat korrigeringar till Sonja och ärendet lades till handlingarna. 
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§38. Rapport lokalavdelningar 

38.1. 2013-05-12 SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2013-05-05 
Styrelsen tackade för protokollet. 

Styrelsen noterade att lokalavdelningen arbetar för att hitta medlemmar som kan genomföra den av 
SKK beviljade utställningen i Bollnäs 2014-07-12. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela lokalavdelningen att enligt gällande rutiner så ska 
SRRS ansökan om ändring av utställningsprogram 2014 vara SKK tillhanda senast 2013-10-01. Detta 
innebär att lokalavdelnings ändringsansökan, inklusive en tydlig motivering till ändringen, måste vara 
SRRS/C tillhanda senast 2013-09-01. 

Punkten justerades omedelbart. 

§39. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§40. Övriga ärenden 

40.1. Översyn av SRRS lokalstadgar 
Inget att rapportera. 

40.2. Tillägg i SRRS Stadgar 
Inget att rapportera. 

40.3. Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen 
Styrelsen beslutade att Björn Willnér och Staffan Linnér, tillsammans med Lennart Persson och Kjell 
Rörström enligt beslut 2013-04-17 §, ska ingå i den arbetsgrupp som ska arbeta med att ta fram ett 
förslag till ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen. Styrelsen tackade 
Peter Klasson och Håkan Löfkvist för deras medverkan i gruppen under det förra verksamhetsåret. 

Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström och Mats Graflund att till nästa styrelsemöte undersöka 
intresset hos två potentiella ersättare till de avgående medlemmarna i arbetsgruppen. 

40.4. CV-titel 
Styrelsen noterade att INT UCH NORD UCH EE CH SE V-07 SE VCH S56623/2003 Rex Ventors 
Isola har fem championavkommor och därmed är berättigad till SRRS inofficiella titel CV. Grattis! 

§41. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöten söndagen den 25 juni klockan 19:30 via Skype. 

§42. Mötets avslutande 

Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


