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PROTOKOLL 

§130. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att dagens möte har ersatt planerat styrelsemöte 2017-11-14. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Linda Fredholm ersattes av suppleant Linda Johansson. 

130.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte.  

130.2. Val av protokolljusterare 

Mari Levänen utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

130.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg av §144.4. 

§131. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade protokollet från SRRS/Cs styrelsemöte 2017-10-10 är justerat. 

§132. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§133. Rapport AU 

Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte. 

§134. Rapport sekreterare 

134.1. 2017-10-19 SKK: Icke hänvisning 

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

handlingarna utan åtgärd. 

134.2. 2017-10-27 SKK: Auktorisationer exteriördomare 

Styrelsen noterade att Anna Lena Angeria har auktoriserats som exteriördomare av rhodesian 

ridgeback och hälsade henne välkommen som domare av rasen. 

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

lokalavdelningarna för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

134.3. 2017-10-27 SKK: Nytt i SBK Tävling - tävlandes ansvar att känna till regler 

Styrelsen noterade att man vid anmälan i SBK Tävling infört en obligatorisk kryssruta där anmälaren 

bekräftar att man tagit del av gällande regler och anvisningar. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

134.4. 2017-11-03 SKK: Medlemsavgifter 2018 

Styrelsen noterade att SKKs medlemsavdelning önskar få besked om SRRS medlemsavgifter 2018 

senast 2017-11-13. 
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Styrelsen noterade att Jessica Persson har besvarat förfrågan med att SRRS medlemsavgifter 2018 är 

oförändrade enligt beslut vid SRRS Fullmäktigemöte 2017-04-16. Ärendet lades till handlingarna. 

134.5. 2017-11-06 SKK: Information från SKKs Valberedning 

Styrelsen noterade uppstartsbrev från SKKs valberedning. Informationen lades till handlingarna utan 

åtgärd. 

134.6. 2017-11-08 SKK: Handlingdomare 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att från och med 2018-01-01 ska den som dömer 

juniorhandling ska vara antingen utbildad juniorhandlingdomare eller exteriördomare. Lista över 

utbildade juniorhandlingsdomare fanns bifogad. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

134.7. 2017-11-09 SKK: Inbjudan till handledarutbildning för SKKs (nya) fysiska uppfödarutbildning 

Styrelsen noterade inbjudan från SKK till handledarutbildning för SKKs (nya) fysiska 

uppfödarutbildning 2018-02-03 – 2018-02-04. 

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

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

134.8. 2017-11-13 SKK: Utbildning för fullmäktige-/årsmötesordförande 

Styrelsen noterade inbjudan från SKK till utbildning för fullmäktige-/årsmötesordförande 2018-01-13 

i Stockholm.  

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

134.9. 2017-11-22 SKK: Katalog för PC 9.0 - ny version inför 2018 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att en ny version av programmet ”Katalog för PC” 

(9.0) finns tillgänglig för nedladdning. 

134.10. 2017-11-24 SKK: Ansökningar preparandkurs 2018 

Styrelsen noterade skrivelse från SKK gällande att SRRS ska inkomma med yttrande avseende 

ansökan till SKKs preparandkurs från Christian Gabler som önskar utbilda sig till exteriördomare av 

Rhodesian Ridgeback. 

Styrelsen noterade att vid styrelsemöte 2015-11-25 §131.5 har styrelsen yttrat att Christian Gabler har 

lämpliga personliga egenskaper och kynologiskt kunnande för att delta i preparandkurs för blivande 

exteriördomare av rhodesian ridgeback. Styrelsen beslutade att detta yttrande kvarstår. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att inkomma till SKK med SRRS yttrande enligt ovan senast 

2018-02-01. 

§135. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 
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§136. Organisationsärenden 

136.1. 2017-10-12, 2017-10-17, 2017-10-26, 2017-10-31, 2017-11-07, 2017-10-24, 2017-11-09, 2017-11-14, 

2017-11-16, 2017-11-21, 2017-11-23 och 2017-11-28 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

136.2. 2017-10-12, 2017-10-17, 2017-10-26, 2017-10-31, 2017-11-07, 2017-10-24, 2017-11-09, 2017-11-14, 

2017-11-16, 2017-11-21, 2017-11-23 och 2017-11-28 SKK: Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

136.3. 2017-11-01 SKK: Medlemsstatistik 2017-10-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

136.4. 2017-11-01 SKK: Nya medlemmar 2017-10-01-- 2017-10-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och 

Sonja Nilsson för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

136.5. 2017-11-01 SKK: U-märkta medlemmar 2017-10-01-- 2017-10-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

136.6. 2017-11-01 SKK: Medlemslista 2017-10-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna, 

medlemsansvarig Sonja Nilsson samt samarbetspartner Agria för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

136.7. SRRS/Norras avelsträff 

Styrelsen noterade att ett antal medlemmar inkommit med synpunkter på SRRS/Norras val av 

föreläsare i ämnena avelsplanering, inavel och avelsindex vid lokalavdelningens avelsträff  

2017-11-19. Sammanfattningsvis består synpunkterna i att den aktuella föreläsaren enligt uppgift 

saknar dokumenterad kunskap eller motsvarande praktisk erfarenhet i dessa ämnen samt att 

medlemmarna ifrågasätter lokalstyrelsens omdöme att bjuda in en föreläsare som anses smutskastat 

såväl specialklubben som enskilda personer i dess centralstyrelse på sociala medier. 

Då lokalstyrelserna själva är ansvariga för de medlemsaktiviteter de anordnar har styrelsen hänvisat 

medlemmarna att kontakta SRRS/Norras styrelse med sina synpunkter.  

Styrelsen vill dock poängtera att gott omdöme bör råda vid lokalstyrelsernas inbjudan av föreläsare, 

instruktörer eller motsvarande vid anordnade aktiviteter. 
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136.8. Riktlinjer för föreläsare 

Styrelsen noterade medlemsförslag gällande att styrelsen bör upprätta riktlinjer för lokalavdelningar 

vad gäller inbjudningar till och anordnande av föreläsningar. Detta i syfte att säkerställa att föreläsaren 

har en god och dokumenterad kunskap i det aktuella ämnet. 

Styrelsen beslutade att avslå förslaget i dagsläget då styrelsen historiskt inte haft anledning att 

ifrågasätta lokalavdelningarnas val av föreläsare/instruktörer eller styra detsamma. 

Styrelsen vill dock poängtera att anordnande av medlemsaktiviteter bör präglas av öppenhet och 

transparens avseende både ämne och föreläsare/instruktör eller motsvarande så att medlemmar ges 

möjlighet att ta ställning till sitt deltagande. 

§137. Avels- & uppfödarärenden 

137.1. Medlemmar SRRS/AUK 2018 

Styrelsen noterade rapport från Jessica Persson att samtliga medlemmar i SRRS/AUK har meddelat att 

de står till kommitténs förfogande 2018. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Jessica Persson som sammankallande och Madelaine Rörström och 

Cornelia L. Olsson som ledamöter i SRRS/AUK under perioden 2018-01-01 – 2018-12-31. 

§138. Mentalitetsärenden 

138.1. Medlemmar SRRS/MK 2018 

Jessica Persson rapporterade att Ingela Wredlund har meddelat att hon står till kommitténs förfogande 

2018. 

Styrelsen uppdrog till Mari Levänen att innan nästa styrelsemöte kontakta övriga medlemmar i 

SRRS/MK med förfrågan om de står till kommitténs förfogande under perioden 2018-01-01 -- 2018-

12-31. 

§139. Tävlingsärenden 

139.1. Medlemmar SRRS/TK 2018 

Styrelsen uppdrog till Linda Fredholm att innan nästa styrelsemöte kontakta sittande medlemmar i 

SRRS/TK med förfrågan om de står till kommitténs förfogande under perioden  2018-01-01 -- 2018-

12-31. 

Lisa Zingel anslöt till mötet. 

139.2. Förändring av vinnarlista för agility 

Styrelsen noterade att SRRS/TK, med anledning av sammanslagning av klasserna på agilitylistan, har 

inkommit med förslag till förändrad poängberäkning av agilitylistan.  

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget med modifiering enligt Bilaga 1 att vara gällande från 

2018-01-01. 

Punkten justerades omedelbart. 

139.3. Förändring av vinnarlista för rallylydnad 

Styrelsen noterade att SRRS/TK har inkommit med förslag till förändrad poängberäkning av 

rallylydnadslistan.  

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta SRRS/TK med frågor gällande poängberäkningen. 
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139.4. Införande av vinnarlista för nosework 

Styrelsen noterade att SRRS/TK har inkommit med förslag till införande av en vinnarlista för 

Nosework då detta blivit en officiell tävlingsgren inom SKK sedan 2017-01-01. 

Styrelsen beslutade att bifalla SRRS/TKs förslag om införande av vinnarlista för nosework, men det 

krävs en genomgång av poängberäkningen innan fastställande av listreglerna. Noseworklistan införs 

som ett ”pilotprojekt” under 2018 för utvärdering av listdeltagandet under slutet av samma år. Efter 

utvärderingen beslutas om listan ska behållas eller avvecklas. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta SRRS/TK med styrelsens frågor gällande 

poängberäkningen. 

Styrelsen beslutade att i samband med utvärderingen av noseworklistan ska även deltagarantalet på 

övriga befintliga vinnarlistor utvärderas. 

139.5. Lydnadstävling vid BISS-XX 

Styrelsen noterade att SRRS/TK ännu inte inkommit med resultatet av förfrågan som skickats ut i 

enlighet med styrelsemöte 2017-09-04 §88.4. 

Styrelsen uppdrog till Linda Fredholm att påminna SRRS/TK om detta. 

139.6. Instiftande av vandringspris för vinnare av viltspårlistan 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte i väntan på beredning av underlag. 

139.7. BISS-17 

- Utdelning av listrosetter 

Styrelsen noterade att Jessica Persson skickat ut ej uthämtade listrosetter 2016 i enlighet med 

beslut vid styrelsemöte 2017-09-04 §88.1. 

139.8. BISS-18 

 Arbetsgrupp 

Styrelsen beslutade att Kjell Rörström, Lisa Zingel och Joakim Dahlberg är styrelsens 

representanter i den arbetsgrupp som aktivt ska arbeta med arrangemanget av BISS-18. 

Styrelsen beslutade att i annonsen för evenemanget i Ridgeback-Nytt efterlysa frivilliga krafter 

bland medlemmarna som kan ingå i arbetsgruppen eller vara behjälpliga på annat sätt. 

 Annons Ridgeback-Nytt 

Styrelsen beslutade att en första annons för BISS-18 ska publiceras i Ridgeback-Nytt nummer 

4/2017. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ta fram en annons. 

 Plats 

Styrelsen beslutade att Kjell Rörstöm ansvarar för nödvändiga kontakter med Öster Malma. 

 Domarvärd 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att, innan nästa styrelsemöte, kontakta styrelsens förslag på 

domarvärd med förfrågan om att åta sig uppdraget. 

 Kommisarie 

Styrelsen utsåg Kjell Rörström till kommissarie. 

 Bestyrelse 

Styrelsen utsåg Johan Ahlenius som bestyrelseledamot, vilket i detta fall kan ske på distans. 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att, innan nästa styrelsemöte, kontakta styrelsens förslag på 

bestyrelsemedlem med förfrågan om att åta sig uppdraget. 
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Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström att, innan nästa styrelsemöte, kontakta styrelsens förslag på 

bestyrelsemedlem med förfrågan om att åta sig uppdraget. 

 Ringsekreterare 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson, innan nästa styrelsemöte, kontakta Bea Hultfeldt med 

förfrågan om att åta sig uppdrag som inkallande ringsekreterare. 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att, innan nästa styrelsemöte, kontakta Eija-Leena Hedberg med 

förfrågan om att åta sig uppdrag som inkallande ringsekreterare. 

 Tävlingsbudget 

Styrelsen noterade att förslag till tävlingsbudget tas fram av arbetsgruppen för godkännande av 

styrelsen. 

 Programförklaring 

 Styrelsen noterade att förslag till programförklaring tas fram av arbetsgruppen för godkännande 

av styrelsen. 

 Lydnadstävling 

 Styrelsen uppdrog till Linda Fredholm att, innan nästa styrelsemöte, kontakta SRRS/TK för namn 

på lydnadsaktiva som kan vara styrelsen behjälplig med arrangemang av lydnadstävlingen.  

 Domarens resa 

 Styrelsen noterade att domarens resa hanteras av arbetsgruppen för godkännande av styrelsen. 

139.9. BISS-19 

 Domare 

Styrelsen noterade att SRRS/Norra inkommit med förslag på exteriördomare till BISS-19. 

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget. 

Styrelsen ombad SRRS/Norra att, om beviljat förslag avslår förfrågan, skicka in tre nya domarförslag 

till styrelsen för godkännande så att det därefter finns flera alternativ för lokalavdelningen att arbeta 

vidare med. 

139.10. SRRS officiella utställningar 2020 

Styrelsen noterade att SRRS/TK inkommit med en sammanställning över lokalavdelningarnas 

önskemål om officiella utställningar 2020. Endast SRRS/Södra hade besvarat SRRS/TKs förfrågan, 

medan övriga lokalavdelningar har svarat efter påminnelse från SRRS/C. 

SRRS/Norra har meddelat att lokalavdelningen inte önskar arrangera någon officiell utställning 2020. 

Styrelsen beslutade att fastställa ansökan om utställningsarrangemang 2020 enligt följande: 

 2020-05-30 SRRS/Östra  Upplands-Bro 1 hanhundscert  & 1 tikcert 

 2020-08-01 SRRS/Södra  Höör  1 hanhundscert 

 2020-08-02 SRRS/Södra  Höör  1 tikcert 

 2020-08-09 SRRS/Västra  Askersund 1 hanhundscert  & 1 tikcert 

Styrelsen beslutade att avslå ansökan om utställningsarrangemang 2020 enligt följande: 

 2020-09-12 SRRS/Östra  Upplands-Bro 1 hanhundscert  & 1 tikcert 
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Styrelsen är trygga med att SRRS/Östras nuvarande lokalstyrelse har både kunskap och kapacitet att 

arrangera två officiella utställningar under samma år. Men i händelse av en ny oerfaren lokalstyrelse 

2020 bedömer styrelsen att det kan bli en alltför stor arbetsbelastning, vilket är motivering till 

avslaget. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja att SRRS ansökan kommer SKK tillhanda senast 

2018-02-28. 

§140. Kommunikationsärenden 

140.1. Ridgeback-Nytt 

Inget att rapportera. 

140.2. SRRS hemsida 

 Ny webbadministratör 

Styrelsen noterade att det behövs en ny webbredaktör att ersätta för Camilla Holm. 

Styrelsen utsåg Johan Ahlenius till SRRS webbredaktör med omedelbart tillträde. 

140.3. SRRS Årsbok 

Inget att rapportera. 

§141. Sponsorer och samarbetspartners 

141.1. Agria 

Styrelsen noterade att Agria ännu inte kallat till årligt planerings- och uppföljningsmöte för att 

gemensamt utarbeta en handlingsplan för 2018. 

Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström att kontakta Agria angående detta. 

141.2. Brit Care 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att kontakta Vafo Sverige för årlig utvärdering av samarbetsavtalet. 

§142. Rapport lokalavdelningar 

142.1. Lathund lokalt årsmöte 

Styrelsen noterade att Jessica Persson 2017-11-07 skickat ut en lathund inför årsmötet till 

lokalstyrelserna. 

142.2. Lathund för lokala valberedningar 

Styrelsen noterade att Jessica Persson 2017-11-07 skickat ut en lathund samt aktuell medlemslista till 

de lokala valberedningarna. 

§143. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 
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PROTOKOLL 

§144. Övriga ärenden 

144.1. Fullmäktigemöte 2018 

 Datum 

Styrelsen föreslog 2018-04-14 eller 2018-04-15 som lämpliga datum för SRRS Fullmäktigemöte. 

Beslut om datum bordlades till nästa styrelsemöte. 

 Plats 

Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström att, innan nästa styrelsemöte, inhämta offerter för lokal i 

Stockholm och Jönköping för utvärdering. Beslut om plats bordlades till nästa styrelsemöte. 

 Kallelse 

Styrelsen beslutade att kallelse publiceras på SRRS hemsida så snart beslut om datum och plats 

har fattats samt i Ridgeback-Nytt nummer 1/2018 med utgivning senast vecka 11 2018. 

144.2. Raspresentation Härliga Hund 

Inget att rapportera. 

144.3. Tryck Ridgeback-Skolan 

Styrelsen noterade information från Sonja Nilsson gällande att det endast finns cirka 50 exemplar av 

”Ridegback-Skolan” till försäljning. 

Styrelsen beslutade att beställa tryck av 500 nya exemplar till en kostnad a’ maximalt 4.000 SEK 

inklusive moms. 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att tillsammans med Sonja Nilsson ombesörja ovanstående. 

144.4. Ny listansvarig 

Styrelsen noterade att med anledning av §140.2 krävs en ersättare för Johan Ahlenius som ansvarig för 

administration av lydnadslistan, rallylydnadslistan, brukslistan och agilitylistan. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att tillfråga Ulrika Hall om hon vi åta sig administration av 

dessa vinnarlistor på SRRS hemsida. 

§145. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte kommer att hållas 2017-12-11 klockan 19:30 via Skype. 

§146. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 
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PROTOKOLL 

BILAGA 1, REGLER FÖR AGILITYLISTAN 

 

 De tio (10) bäst placerade hundarna premieras vid Ridgebackspecialen (BISS-XX) kommande år. Den hund som 

erhållit högst poäng vid årets slut blir ”Årets agilityhund”. 

 Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i SRRS. Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av 

listan. 

 Hund som deltar vid officiellt agilityprov erhåller poäng som kan räknas till denna lista. För att ett ekipage ska 

komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlingsresultat via SRRS hemsida senast en (1) månad 

från tävlingstillfället. Detta gäller alla månader förutom december då sista dagen för resultatrapportering är den 

31 december. 

 Maximalt sex (6) resultat får medräknas under ett och samma år. Om enskild hund uppnår fler resultat så räknas 

de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng. 

 Beräkningsgrunder: 

  H1 AG1 H2 AG2 H3 AG3 

0 fel 10 11 12 13 14 15 

0,01 - 4,99 fel 9 10 11 12 13 14 

5 fel 8 9 10 11 12 13 

5,01 - 9,99 fel 7 8 9 10 11 12 

10 fel 6 7 8 9 10 11 

10,01 - 14,99 fel 5 6 7 8 9 10 

15 fel 4 5 6 7 8 9 

15,01 - 19,99 fel 3 4 5 6 7 8 

20 fel 2 3 4 5 6 7 

Målgång 1 2 3 4 5 6 

Cert - - - - 10 11 

SE AGCH / SE AG(HOPP) CH - - - - 20 20 

 

 Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng så räknas den hund med minst antal starter som segrare. 

Om det ändå inte går att skilja hundarna åt så summeras det individuella antalet fel för samtliga rapporterade 

starter och den hund med lägst antal fel segrar. Kan hundarna fortfarande inte skiljas åt så placeras de på delad 

listplats. 


