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PROTOKOLL 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa Zingel ersattes av suppleant Linda Johansson och ordinarie ledamot 

Mari Levänen ersattes av suppleant Petra Väljä. 

§62. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

62.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

62.2. Val av protokolljusterare 

Johan Ahlenius utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

62.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg av punkt 76.1. 

 

Ann-Sophie Lindman anslöt till mötet. 

§63. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade protokollet från SRRS/Cs styrelsemöte 2017-06-27 är justerat. 

§64. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§65. Rapport AU 

65.1. Dispens aspirantdomare 

AU beslutade 2017-07-27, efter förfrågan från Aina Lundmark, godkänna att exteriördomare Eva 

Jönsson (SE) kan medges dispens som aspirantdomare för rhodesian ridgeback vid Västerbottens 

Kennelklubbs internationella utställning 2017-06-18 i Vännäs. 

Styrelsen fastställde SRRS/AUs beslut. 

Punkten justerades omedelbart. 

§66. Rapport sekreterare 

66.1. 2017-06-30 SKK: CS protokoll nr 3-2017 samt uppdaterad version 

Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS möte 2017-06-07/08 som lades till handlingarna utan 

åtgärd. 

66.2. 2017-07-04 SKK: Kursplaner - Lydnad och Rallylydnad 

Styrelsen noterade information från SBK gällande uppdaterade kursplaner för domare i lydnad, 

tävlingsledare i lydnad samt domare i rallylydnad. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

66.3. 2017-07-04 SKK: Regelrevidering 2022 

Styrelsen noterade information från SBK gällande tidplan för regelrevidering 2022. 
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Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

66.4. 2017-07-07 SKK: Information till läns- och specialklubbar 

Styrelsen noterade information från SKK gällande ”Agria Rallylydnad Cup” som är en ny cup för 

ungdomar upp till 25 år som tävlar rallylydnad och där kvaltävlingar kan arrangeras av olika klubbar. 

Styrelsen noterade informationen som lades till handlingarna utan åtgärd. 

66.5. 2017-07-13 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 2017-06-02 

Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 

handlingarna utan åtgärd. 

66.6. 2017-07-28 SKK: Påminnelse om utbildning i föreningsteknik - Karlstad den 16 september 2017 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom 2017-06-16. Ärendet lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 

 

Joakim Dahlberg anslöt till mötet. 

§67. Ekonomiärenden 

67.1. Resultat- och balansrapport 

Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson har inkommit med en balans- och 

resultatrapport per 2017-07-28 och tackade för detta. 

Styrelsen noterade att resultaträkningen håller sig inom budgeterade ramar och att ekonomin är god. 

§68. Organisationsärenden 

68.1. 2017-06-29, 2017-07-04, 2017-07-11, 2017-07-13, 2017-07-18, 2017-07-25 och 2017-07-27 SKK: 

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

68.2. 2017-06-29, 2017-07-04, 2017-07-11, 2017-07-13, 2017-07-18, 2017-07-25 och 2017-07-27 SKK: 

Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

68.3. 2017-07-01 SKK: Medlemsstatistik 2017-06-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

68.4. 2017-07-01 SKK: Nya medlemmar 2017-06-01-- 2017-06-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och 

Sonja Nilsson för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 
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68.5. 2017-07-01 SKK: U-märkta medlemmar 2017-06-01-- 2017-06-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

68.6. 2017-07-01 SKK: Medlemslista 2017-06-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna, 

medlemsansvarig Sonja Nilsson samt samarbetspartner Agria för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

68.7. 2017-08-01 SKK: Medlemsstatistik 2017-07-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

68.8. 2017-08-01 SKK: Nya medlemmar 2017-07-01-- 2017-07-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och 

Sonja Nilsson för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

68.9. 2017-08-01 SKK: U-märkta medlemmar 2017-07-01-- 2017-07-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

68.10. 2017-08-01 SKK: Medlemslista 2017-07-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna, 

medlemsansvarig Sonja Nilsson samt samarbetspartner Agria för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

§69. Avels- & uppfödarärenden 

69.1. SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2017-04-20 

Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna. 

69.2. SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2017-04-27 

Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna. 

69.3. SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2017-05-17 

Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna. 

69.4. SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2017-06-25 

Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna. 
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§70. Mentalitetsärenden 

70.1. SRRS/MK: Verksamhetsberättelse 2016 

Styrelsen noterade att kommittén inkommit med en verksamhetsberättelse för 2016 och tackade för 

detta. Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen efter komplettering från SRRS/MK 

med hur många arbetsmöten som kommittén har hållit under 2016. 

Styrelsen uppdrog till Petra Väljä att innan nästa styrelsemöte inkomma till styrelsen med en aktuell 

förteckning över MH-figuranter som utbildats på bekostnad av SRRS och specialklubbens 

lokalavdelningar. 

70.2. SRRS/MK: Verksamhetsplan 2017 

Styrelsen noterade att kommittén inkommit med en verksamhetsplan för 2017 och tackade för detta. 

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen med notering om att alla aktiviteter måste ske 

inom ramarna för SRRS/MKs budget såvida inget annat beslutas av SRRS styrelse. 

70.3. SRRS/MK: Protokoll från arbetsmöte 2017-05-21 

Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna efter att styrelsen 

besvarat SRRS/MKs frågor enligt nedan. 

1) Vi påminner om vårt tidigare önskemål att ”gamla” artiklar ska gå att läsa på SRRS:s hemsida. 

Se styrelseprotokoll 2016-06-09 §36.1 punkt 2. Artiklar om mentalitet kan redan idag läggas upp 

på SRRS hemsida som ”nyheter”, men bör då ha någon form av nyhetsvärde. 

2) Vi önskar göra en enkät till alla uppfödare. Har vi CS:s tillstånd att göra detta? 

Styrelsen har inga invändningar gällande genomförandet av en enkät, men det bör tydligt framgå 

att frågorna avser mentala egenskaper. I annat fall bör enkäten genomföras i samarbete med 

SRRS/AUK. 

SRRS har licens för verktyget ”SurveyMonkey” som ska användas för enkäter. Verktyget 

administreras idag av SRRS/AUK, men representant för SRRS/MK kan få inloggning. 

§71. Tävlingsärenden 

71.1. BISS-17 

- Vandringspriser 

Kjell Rörström rapporterade att samtliga mottagare av vandringspriser 2016 har meddelat att 

mottaget pris kommer att returneras innan BISS-17. 

Jessica Persson rapporterade att vandringsprispärmen är uppdaterad och att hon tar den med sig till 

evenemanget. SRRS/Västra kommer att ansvara för utdelning av vandringspriser för 

lydnadstävlingen om inte Jessica hinner vara på plats i Karlstad i tid på kvällen 2017-07-04. 

Jessica Persson rapporterade att album för inteckningar av vandringspriset ”SRRS VP till vinnare 

av SRRS utställningslista” har införskaffats i enlighet med beslut vid styrelsemöte 2017-06-27 

§59.2. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ansvara för utdelningen av vandringspriser vid BISS-17. 

- Utdelning av listrosetter 

Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström att ansvara för utdelningen av rosetter till listvinnare 2016 

lördag 2017-09-05. 
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71.2. Officiella utställningar 2018 

Styrelsen noterade information från SRRS/TK om att samtliga lokalavdelningar är tillfrågade och 

ingen önskar göra några förändringar avseende det fastställda utställningsprogrammet 2018.  

71.3. Officiella utställningar 2019 

Styrelsen noterade information från Jeanette Wiklund att hon önskar avsäga sig sitt uppdrag som CUA 

vid officiell utställning i Sundsvall 2017-07-27/28 samt i Askersund 2019-08-10. 

Styrelsen uppdrog till arrangerande lokalavdelningar att senast 2017-12-31 meddela ny CUA till 

SRRS/TK. 

71.4. Förändring vinnarlista för agility 

SRRS har idag en lista för agilityklass och en lista för hoppklass. Baserat på det låga antalet tävlande 

på agilitylistorna noterade styrelsen inkommet förslag om sammanslagning till en (1) lista och att 

svårighetsskillnader mellan klasserna istället bör regleras i poängsättningen. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att innan nästa styrelsemöte inkomma till SRRS/C med en för 

kommittén gemensam respons på förslaget. 

71.5. Lydnadstävling vid BISS-XX 

Antalet deltagande i lydnadstävlingen vid BISS-XX har de senaste åren varit få och antalet deltagande 

rhodesian ridgebacks ännu färre. Styrelsen noterade inkommet förslag att från och med 2018 antingen 

a) ta bort lydnadstävlingen i samband med BISS-XX eller b) att ersätta lydnadstävlingen med en 

rallylydnadstävling då antalet tävlande rhodesian ridgebacks är större i denna gren. Förslaget påverkar 

fyra vandringspriser som i dagsläget delas ut till lydnadstävlingen vid BISS-XX. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att innan nästa styrelsemöte inkomma till SRRS/C med ett förslag, 

enligt ovanstående eller annat, för hur lydnadstävlingen vid BISS-XX ska hanteras från och med 2019. 

71.6. Officiella lydnadsprov eller rallylydnadsprov 2018 

Styrelsen noterade information från SRRS/TK om att samtliga lokalavdelningar tillfrågats om de 

önskar arrangera officiella lydnadsprov eller rallylydnadsprov 2018. Svar har inkommit från 

SRRS/Norra och SRRS/Östra att inget av ovanstående officiella prov önskas arrangeras angivet år. 

SRRS/Södra och SRRS/Västra har inte svarat på förfrågan. 

Styrelsen beslutade att bevilja att ansökan om nedanstående lydnadsprov hos SBK och uppdrog till 

SRRS/TK att registrera detta i SBK Tävling senast 2017-10-01: 

 SRRS/C 2018-07-14 Nyköping Startklass, Klass 1, Klass 2 Utomhus 

 

Styrelsen noterade att hjälp kommer att behövas från SRRS/TK för arrangemang av lydnadstävlingen 

enligt ovan i samband med BISS-18. Styrelsen utsåg Linda Fredholm till SRRS/TKs styrelsekontakt 

för arrangemanget. 

§72. Kommunikationsärenden 

72.1. Ridgeback-Nytt 

Styrelsen noterade att Ridgeback-Nytt nummer 2/2017 distribuerats till medlemmarna. 

72.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 
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72.3. SRRS Årsbok 

Styrelsen noterade att SRRS årsbok 2016 nu är tryckt i en första upplaga och finns till försäljning för 

300 SEK/st. 

§73. Sponsorer och samarbetspartners 

73.1. Agria 

Inget att rapportera. 

73.2. Brit Care 

Inget att rapportera. 

§74. Rapport lokalavdelningar 

74.1. SRRS/Södra: Protokoll från styrelsemöte 2017-06-27 

Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna. 

74.2. SRRS/Norra: Avslutade förtroendeuppdrag 

Styrelsen noterade meddelande från Anna-Lena Sjöholm, ledamot i SRRS/Norras valberedning, att 

hon önskar avsluta sitt uppdrag med omedelbar verkan. 

Styrelsen noterade meddelande från Jeanette Wiklund, revisorssuppleant i SRRS/Norra, att hon önskar 

avsluta sitt uppdrag med omedelbar verkan. 

Styrelsen beklagar ovanstående då vakanserna inte kan ersättas utan hållande av extra årsmöte, vilket 

inte är aktuellt. Styrelsen vill därför påtala vikten av att inte åta sig förtroendeuppdrag som man inte 

har för avsikt att fullfölja. Ärendet lades till handlingarna. 

§75. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§76. Övriga ärenden 

76.1. SRRS Föreningshandbok 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att innan nästa styrelsemöte ta fram förslag på uppdatering av 

SRRS Föreningshandbok med anledning av att några punkter i SRRS/MKs arbetsbeskrivning bör utgå 

då de blivit inaktuella i samband med informell övergång från MH till BPH. Förslag på uppdaterad 

version skickas till styrelsen för fastställande. 

§77. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte kommer att hållas 2017-09-04 klockan 19:30 via Skype. 

§78. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

 


