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PROTOKOLL

Mötet noterade att ordinarie ledamot Kjell Rörström ersattes av suppleant Ellinor Drakensjö, 
ordinarie ledamot Marie Wijkander ersattes av suppleant Linda Andersson och ordinarie ledamot 
Lisa Zingel ersattes av suppleant Joakim Dahlberg t.o.m §195. 

§194. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

194.2. Val av protokolljusterare 
Ellinor Drakensjö utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

194.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar. 

§195. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2014-02-18 är justerat. 

 
Lisa Zingel ansluter till mötet. 

§196. Bordlagda ärenden. 

196.1. 2015-02-17 SKK: Remiss - Förslag till nya Grundregler 
Ärende bordlagt 2015-02-18 §182.10 

Styrelsen uppdrog till Ellinor Drakensjö och Margareta Lantz att till nästa styrelsemöte inkomma 
med en sammanfattning över föreslagna ändringar gentemot nuvarande grundregler.   

196.2. 2015-02-18 SKK: SRD BSI 2015 specialklubbar 
Ärende bordlagt 2015-02-18 §182.12 

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

196.3. Medlemmar SRRS/AUK 2015 
Ärende bordlagt 2015-02-18 §185.1 

Styrelsen beslutade att tillsätta Jessica Persson som sammankallande i SRRS/AUK under perioden 
2015-03-03 -- 2015-12-31. Detta i syfte att en styrelsemedlem ska ingå i respektive kommitté för att 
stärka kommunikationen mellan kommittén och centralstyrelsen samt säkerställa att kommitténs 
beslut protokollförs. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Madelaine Rörström som ledamot i SRRS/AUK under perioden 
2015-03-03 -- 2015-12-31. 

Margareta Lantz önskade att avsluta sitt korta uppdrag i SRRS/AUK då det nu tillsatts personer utöver 
Nina Berg i kommittén. Styrelsen beslutade att bifalla Margareta Lantz begäran med omedelbar 
verkan. 

Punkten justerades omedelbart. 
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196.4. Medlemmar SRRS/TK 2015 
Ärende bordlagt 2015-02-18 §187.1 

Styrelsen beslutade att tillsätta Linda Andersson som ledamot i SRRS/TK under perioden 2015-03-
15 -- 2015-12-31. Detta i syfte att en styrelsemedlem ska ingå i respektive kommitté för att stärka 
kommunikationen mellan kommittén och centralstyrelsen samt säkerställa att kommitténs beslut 
protokollförs. 

Styrelsen uppdrog till Joakim Dahlberg, Lisa Zingel och Margareta Lantz att kontakta föreslagna 
kandidater med förfrågan om att ingå i SRRS/TK t.o.m 2015-12-31.  

Punkten justerades omedelbart. 

196.5. Ridgeback-Nytt 
Ärende bordlagt 2015-02-18 §188.1 

Styrelsen noterade att Lisa Zingel inhämtat en offert från Wikströms Tryckeri i Uppsala avseende 
tryck av Ridgeback-Nytt. Genom byte av leverantör beräknas tryckkostnaden sänkas med 2000-7000 
SEK per nummer och därtill minska miljöpåverkan genom betydligt kortare fraktsträckor. 

Styrelsen beslutade att acceptera offerten och uppdrog till Reidar Otterbjörk att ombesörja 
övergång till Wikströms Tryckeri från och med tryck av Ridgeback-Nytt nummer 1 2015. 

Punkten justerades omedelbart. 

§197. Rapport AU 

Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte. 

§198. Rapport sekreterare 

198.1. 2015-02-20 SKK: Tolkning av BPH för rhodesian ridgeback 
Styrelsen noterade meddelande från SKKs kommitté KHM som tillsatt en arbetsgrupp vars syfte är att 
hitta verktyg för klubbarnas praktiska användning av BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning 
hund. Arbetsgruppen har inkommit till SRRS med ett förslag till dokument med avsikt att stötta och 
inspirera special- och rasklubbarna och önskar SRRS hjälp att utvärdera detta. 

Styrelsen noterade att några styrelsemedlemmar ännu inte har besvarat SKK/KHMs meddelande i 
enlighet med arbetsgruppens önskemål och uppdrog till berörda att göra detta omgående. 

Styrelsen beslutade att kalla representanter från SRRS/AUK och SRRS/MK till ett arbetsmöte 2015-
04-28 för att ta fram underlag för en gemensam återkoppling till SKK/KHM. 

Punkten justerades omedelbart. 

198.2. 2015-02-20 SKK: Sydskånska KK utställning i Eslöv 12-13 sept 2015 
Styrelsen noterade information från SKK gällande att Sydskånska Kennelklubben har flyttat sin 
utställning 2015-09-12/13 på Sofiero till Eslöv. Berörd specialklubb som behöver byta plats ska 
kontakta SKK. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra SRRS/Södra med förfrågan om 
lokalavdelningen önskar byta plats för sin rasspecial 2015-09-13. 

Punkten justerades omedelbart. 

198.3. 2015-02-23 SKK: Protokollsutdrag UtstK ang seminarium 
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Styrelsen noterade information från SKK om att anmälningstiden till Specialklubbarnas seminarium 
för domar- och utställningsansvariga har förlängts till 2015-03-13. Informationen lades till 
handlingarna. 

198.4. 2015-02-24 SKK: Katalogisering av artiklar från ras- och specialklubbarnas tidskrifter 
Styrelsen noterade information från SKK om att SKK önskar att klubbar skickar sina tidskrifter till 
SKK för katalogisering. 

Styrelsen konstaterade att SRRS redan skickar ett exemplar av Ridgeback-Nytt samt SRRS årsbok till 
SKK enligt önskemål och ärendet lades till handlingarna utan åtgärd. 

198.5. 2015-02-25 SKK: Ansökan om tävling - Rallylydnad 
Styrelsen noterade information från SKK om att ansökan om rallylydnad helst ska ske senast den 15 
september året före tävlingsdagen. Tävlingar under perioden 1 juli – 31 december kan ansökas om 
t.o.m 15 mars samma år som tävlingsdagen. 

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

198.6. 2015-02-27 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats icke hänvisning. Styrelsen 
noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna 
utan åtgärd. 

§199. Ekonomiärenden 

199.1. Resultat- och balansrapport 
Inget att rapportera. 

§200. Organisations- och medlemsärenden 

200.1. 2015-02-19 och 2015-02-24 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

200.2. 2015-02-19 och 2015-02-24 SKK: Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

200.3. 2015-03-01 SKK: Medlemsstatistik 2015-02-28 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

200.4. 2015-03-01 SKK: Nya medlemmar 2015-02-01-- 2015-02-28 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

200.5. 2015-03-01 SKK: U-märkta medlemmar 2015-02-01-- 2015-02-28 
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Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

200.6. 2015-03-01 SKK: Medlemslista 2015-02-28 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

200.7. Medlemsenkät 
Styrelsen noterade att Jessica Persson inkommit till styrelsen med ett förslag till webbaserad 
medlemsenkät i syfte att öka både SRRS/Cs och lokalstyrelsernas förståelse för vad ridgebackägare 
förväntar sig av rasklubben, och förhoppningsvis bättre kunna möta dessa förväntningar i framtiden. 

Styrelsen beslutade att skicka enkäten till lokalavdelningarna för granskning innan den publiceras. 
Svar önskas från lokalavdelningarna senast 2015-03-20. 

Punkten justerades omedelbart. 

§201. Avels- & uppfödarärenden 

201.1. Avelskonferens 2015 
Styrelsen noterade att cirka 20 anmälningar har inkommit till avelskonferensen. Styrelsen beslutade 
att förlänga anmälningstiden till 2015-03-12. 

201.2. SLO 
Ellinor Drakensjö rapporterade att hon kontaktat chefredaktör Johan Beck Friis på Svenska 
Veterinärförbundet angående en artikel om SLO som SRRS medgivits tillåtelse att publicera på 
klubbens hemsida. 

Styrelsen uppdrog till Linda Andersson och Ellinor Drakensjö att författa en introduktionstext till 
artikeln. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att publicera introduktionstext och artikel på hemsidan. 

§202. Mentalitetsärenden 

202.1. Medlemmar SRRS/MK 2015 
Styrelsen beslutade att tillsätta Ellinor Drakensjö som ledamot i SRRS/MK under perioden 2015-03-
15 -- 2015-12-31. Detta i syfte att en styrelsemedlem ska ingå i respektive kommitté för att stärka 
kommunikationen mellan kommittén och centralstyrelsen samt säkerställa att kommitténs beslut 
protokollförs. 

§203. Tävlingsärenden 

Inget att rapportera. 

§204. Kommunikationsärenden 

204.1. Ridgeback-Nytt 
Inget att rapportera. 

204.2. Hemsida 
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Inget att rapportera. 

204.3. Årsbok 
Hélène Lewinter rapporterade att SRRS Årsbok 2014 är under produktion. 

§205. Rapport lokalavdelningar 

205.1. 2015-01-28 SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2015-02-24. 
Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

§206. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§207. Övriga ärenden 

207.1. Fullmäktigemöte 2015 
- Resultat- och balansräkning 

Styrelsen noterade att preliminär resultat- och balansrapport, i enlighet med styrelsemöte 2015-
02-18 § 183.1, har godkänts av revisorerna. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att infoga 
resultat- och balansrapport i Fullmäktigehandlingarna. 

- Verksamhetsberättelse 2014 

Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsberättelse 2014 och uppdrog  
till Jessica Persson att infoga denna i Fullmäktigehandlingarna. 

- Verksamhetsplan 2015 

Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan 2015 och uppdrog till 
Jessica Persson att infoga denna i Fullmäktigehandlingarna. 

- Rambudget 2015, 2016 och 2017 

Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens förslag till rambudget 2015, 2016 och 2017 och 
uppdrog till Jessica Persson att infoga denna i Fullmäktigehandlingarna. 

- Revisorns berättelse 

Styrelsen noterade att vi 2015-02-24 har mottagit en revisionsberättelse från revisor Stefan Persson 
och tackade för detta. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att infoga berättelsen i 
Fullmäktigehandlingarna. 

- Motioner 

Styrelsen noterade att tre motioner inkommit till Fullmäktigemötet, samtliga från SRRS/Södras 
styrelse. 

- Motion 1: Jämföring av utfall och budget i klubbens årsredovisningar 

Styrelsen beslutade att föreslå Fullmäktigemötet att motionen avslås med följande 
motivering: 
Styrelsen instämmer i motionens andemening att föreningens resultatredovisningar bör 
innehålla en uppföljning gentemot budget. Resultaträkningen bör dock kunna fastställas av 
årsmöte/fullmäktigemöte oavsett om den innehåller uppföljning gentemot budget eller ej. 
Därför anser styrelsen inte att detta ska vara ett Fullmäktigebeslut utan istället ett uppdrag från 
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årsmöte till lokalstyrelse eller fullmäktigemöte till centralstyrelse. 
 

- Motion 2: Fler ledamöter i lokalavdelningsstyrelser, stadgeändring 

Styrelsen beslutade att föreslå Fullmäktigemötet att motionen avslås med följande 
motivering:  

Förutsättningarna inom SRRS lokalavdelningar är väldigt olika både avseende 
geografiska avstånd och antal medlemmar, och därmed varierar även de lokala 
valberedningarnas förutsättningar att finna ett stadgeenligt antal förtroendevalda att 
föreslå årsmötet.  

Lokalstyrelsen är ett beslutande organ som har till uppgift att förvalta lokalavdelningens 
angelägenheter under den valda mandatperioden. Avsikten är dock inte att enbart 
styrelsemedlemmar ska ta en aktiv del i det arbete som sker inom lokalavdelningen. Det 
står varje lokalstyrelse fritt att efter behov tillsätta olika arbetsgrupper för att utföra 
specifika uppgifter eller projekt. På så sätt kan respektive lokalorganisation anpassas efter 
lokalområdets förutsättningar, utan att riskera att vid årsmötet misslyckas med att tillsätta 
en stadgeenlig styrelse. 

SRRS stadgar bör också så långt det är möjligt följa SKKs typstadgar för att undvika att 
SRRS stadgar strider mot SKKs stadgar eller tolkningar därav. 

 

- Motion 3: Att öka ringstorlekar för Rhodesian Ridgeback vid länsklubbutställningar 

Styrelsen beslutade att föreslå Fullmäktigemötet att motionen avslås med följande 
motivering: 

Vid utställning för flera raser är organisationen av utställningsplatsen ett omfattande 
puzzel att lägga. Utöver ringsstorlek behöver man - för att nämna några parametrar - även 
ta hänsyn till antal anmälda hundar per ras, antal hundar som kan bedömas i en och 
samma ring (dessa raser kan ju variera i storlek) och för en och samma domare. 

Att via SKK ställa krav på minimal ringstorlek för en enskild ras bedömer inte styrelsen 
som praktiskt genomförbart. Styrelsen ser inte heller någon möjlighet att inkomma till 
Kennelfullmäktige med en motion avseende regeländring i utställningsbestämmelserna 
gällande för perioden 2016-01-01 -- 2020-12-31 då motionstiden inför Kennelfullmäktige 
2015 utgår den 31 mars 2015. 

Styrelsen tror att ett mer framgångsrikt tillvägagångssätt för att få till en utökning av 
ringstorleken är att respektive lokalavdelning verkar i motionens anda direkt gentemot de 
utställningsarrangörer som finns inom lokalavdelningens geografiska område. 

207.2. Raspresentation av Rhodesian Ridgeback i Hundsport nr 6 
Förslag: Styrelsen noterade att en raspresentation av Rhodesian Ridgeback kommer att göras i 
Hundsport nr 6/2015. 

Hundsports redaktion har inkommit med önskemål om förslag på medlemmar som kan kontaktas för 
att besvara ”Fem frågor”. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge Hundsports redaktion 
styrelsens förslag. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att på SRRS hemsida publicera information om den kommande 
raspresentationen samt information om tillvägagångssätt vid annonsering i anslutning till densamma. 

§208. Nästa styrelsemöte 
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Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte tisdag 2015-03-31 klockan 19:30 via Skype. 

§209. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.  


