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PROTOKOLL 

§82. Mötets öppnande 

Mötet valde Johan Ahlenius till mötesordförande att ersätta ordförande Linda Fredholm (ordförande) 

då även vice ordförande Linda Johansson var frånvarande vid mötet. 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Johan Ahlenius ersattes av suppleant Sandra Persson. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Linda Johansson ersattes av suppleant Therese Doverot. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Ann-Sophie Lindman ersattes av suppleant Lilli-Ann Forsman. 

82.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

82.2. Val av protokolljusterare 

Linda Johansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

82.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§83. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2019-09-02 och 2019-09-12 är justerade. 

§84. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§85. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§86. Rapport sekreterare 

86.1. 2019-09-05 SKK: SKKs stoppar temporärt norska hundar från att delta 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att med anledning av allvarligt sjukdomsutbrott hos 

hund i Norge så har SKKs presidium beslutat att inte tillåta att hundar boende i Norge deltar på 

svenska utställningar, prov, tävlingar eller beskrivningar tillsvidare. Informationen lades till 

handlingarna 

86.2. 2019-09-09 SKK: Icke hänvisning 

Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda. Informationen lades till 

handlingarna. 

86.3. 2019-09-09 SSRK: SSRK motsätter sig beslut om retraktiv registrering av labrador retriever 

Styrelsen noterade skrivelse från Svenska Spaniel och Retriever Klubben (SSRK) till SKK CS 

gällande att klubben yrkar på att beslutet om beslut om retraktiv registrering av 160 labrador retriever 

ska rivas upp i väntan på att ett nytt beslut tas i samråd med specialklubben. Informationen lades till 

handlingarna. 
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86.4. 2019-09-10 SKK: Fortsatt stopp för norska hundar att delta på evenemang i Sverige 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att stoppet för hundar boende i Norge att deltar på 

svenska utställningar, prov, tävlingar eller beskrivningar kvarstår och gäller tillsvidare. Informationen 

lades till handlingarna 

86.5. 2019-09-10 SKK: Sjukdomssituationen i Norge 

Styrelsen noterade information från SKK gällande det allvarliga sjukdomsutbrott hos hund i Norge. 

Informationen lades till handlingarna 

86.6. 2019-09-16 SKK: Uppdaterad information om läget i Norge 

Styrelsen noterade uppdaterad information från SKK gällande det allvarliga sjukdomsutbrott hos hund 

i Norge. Stoppet för hundar boende i Norge att deltar på svenska utställningar, prov, tävlingar eller 

beskrivningar gäller t.o.m 2019-09-30. Informationen lades till handlingarna 

86.1. 2019-09-17 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 2019-08-30 

Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda. Informationen lades till 

handlingarna 

86.2. 2019-09-19 SKK: Förtydligande om apporter 

Styrelsen noterade vidarebefordrad information från SBK gällande apporter vid tävling i lydnad och 

bruks med anledning av det allvarliga sjukdomsutbrott hos hund i Norge. Informationen lades till 

handlingarna 

86.3. 2019-10-03 SKK: Välkomna på föreläsning! 

Styrelsen noterade inbjudan från SKK till föreläsning om hjärtsjukdomar hos hund 2019-10-21 i 

Rotebro. 

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

86.4. 2019-09-26 SKK: Ange domare i SBK Tävling 

Styrelsen noterade vidarebefordrad information från SBK gällande att domare numera ska publiceras i 

SBK Tävling innan anmälningstiden för tävlingen gått ut. Saknas domare vid anmälningstidens 

utgång eller om det blir domarbyte ska detta skyndsamt publiceras i SBK Tävling. 

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

86.5. 2019-09-26 SKK: Information om av SKKs domarkommitté avstängd exteriördomare 

Styrelsen noterade information från SKK gällande avstängning av en exteriördomare under perioden 

2019-10-10 till och med 2020-07-09. Avsedd domare dömer inte rhodesian ridgeback. 

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

86.6. 2019-09-26 SKK: FCI Judges Directory samt lista kontaktuppgifter svenska exteriördomare 

Styrelsen noterade information från SKK gällande nya FCI Judges Directory som nu är i drift. 

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

lokalavdelningarna för kännedom. 

86.7. 2019-09-30 SKK: Medlemsavgift för 2020 

Styrelsen noterade att medlemsavgifter för 2020 ska rapporteras till SKK senast 2019-10-31. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson rapporterat till SKK att medlemsavgiften för 2020 är oförändrad 

i enlighet med beslut vid SRRS Fullmäktigemöte 2019. 
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86.8. 2019-10-01 SKK: Nytt tävlingssystem och betalningsrutiner 

Styrelsen noterade vidarebefordrad information från SBK gällande att ett nytt tävlingssystem, som 

ersätter SBK Tävling, är under utveckling men lanseringsdatum är ännu ej fastställt.  

Från och med 2020-01-01 och fram tills det nya tävlingssystemet finns i drift kommer arrangörer att 

behöva hantera betalningar och återbetalningar via egna plusgiro/bankgiro. 

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

lokalavdelningarna för kännedom. 

86.9. 2019-10-03 SKK: Länsklubbsutställningar 2022 

Styrelsen noterade information från SKK gällande datum och gruppfördelningar för länsklubbarnas 

utställningar 2022. 

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

lokalavdelningarna för kännedom. 

86.10. 2019-10-02 SKK: Remiss SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 

2019-10-07 SKK: Korrigering av postadress för inkommande med förslag 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att läns-, special och avtalsanslutna klubbar inom 

SKK-organisationen kan lämna förslag på förändringar av de allmänna reglerna för utställningar, 

prov, tävlingar och beskrivningar inför regelrevideringen 2022. Förslag på ändringar ska vara SKK 

tillhanda senast 2020-01-31. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefodra informationen till SRRS/TK med uppdrag 

att inkomma till SRRS/C med eventuella ändringsförslag inklusive motivering senast 2019-11-30. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att formulera ett utkast till förslag till att hanhund som haft 

normala testiklar och kastrerats kirurgiskt av medicinska skäl och där giltigt veterinärintyg kan 

uppvisas skäl ska medges generell dispens att delta i veteranklass på utställning. 

86.11. 2019-10-03 SKK: Diverse information för funktinärer   

Styrelsen noterade information från SKK gällande stipendiet för funktionärer, seminarium för domar- 

och utställningsansvarigaoch brush-up för CUA och lade den till handlingarna. 

86.12. 2019-10-03 STOKK: Inbjudan till CUA kurs 

Styrelsen noterade inbjudan från Stockholms Kennelklubb till CUA-utbildning den 23–24 november 

2019 i Upplands Väsby. Sista anmälningsdag 2019-10-31. 

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

lokalavdelningarna för kännedom. 

86.13. 2019-10-08 Information om regelrevidering 2022 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att läns-, special och avtalsanslutna klubbar inom 

SKK-organisationen kan lämna förslag på förändringar av särskilda regler för utställning och regler 

för bedömning inför regelrevideringen 2022. Förslag på ändringar ska vara SKK tillhanda senast 

2020-01-31. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefodra informationen till SRRS/TK med uppdrag 

att inkomma till SRRS/C med eventuella ändringsförslag inklusive motivering senast 2019-11-30. 

§87. Ekonomiärenden 

Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson inkommit med en resultat- och balansrapport 

per 2019-10-09. Styrelsen konstaterade att ekonomin är god och att budgeterade ramar inte 

överskridits. 
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§88. Organisationsärenden 

88.1. 2019-09-03, 2019-09-05, 2019-09-10, 2019-09-17, 2019-09-19, 2019-09-24, 2019-09-26, 2019-10-01, 

2019-10-03, 2019-10-08 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 

88.2. 2019-09-03, 2019-09-05, 2019-09-10, 2019-09-17, 2019-09-19, 2019-09-24, 2019-09-26, 2019-10-01, 

2019-10-03, 2019-10-08 SKK: Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

88.3. 2019-10-01 SKK: Medlemsstatistik 2019-09-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

88.4. 2019-10-01 SKK: Nya medlemmar 2019-09-01—2019-09-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

88.5. 2019-10-01 SKK: U-märkta medlemmar 2019-09-01—2019-09-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

88.6. 2019-10-01 SKK: Medlemslista 2019-09-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

88.7. SRRS/Norra Avgående revisor  

SRRS/Cs revisor Ulrika Källse har rapporterat att hon kan åta sig förtroendeuppdraget som 

tillförordnad revisor för SRRS/Norra. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Ulrika Källse som revisor för SRRS/Norra från och med 2019-10-11 

och fram till lokalavdelningens årsmöte 2020. 

Styrelsen uppdrog till Mari Levänen att meddela Ulrika Källse beslutet och till Jessica Persson att 

meddela SRRS/Norra. 

§89. Avels- & uppfödarärenden 

89.1. Avelskonferens 2019 

Jessica Persson rapporterade att arbetet med avelskonferensen fortskrider enlig plan.  

PM och program har skickats till de 32 anmälda deltagarna 2019-10-03 samt publicerats på SRRS 

hemsida och i Facebookgruppen ”SRRS Uppfödare” samma dag. 

§90. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 
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§91. Tävlingsärenden 

91.1. BISS-19 

Styrelsen noterade att SRRS/Norra inkommit med en enonomisk redovisning för BISS-19 vilket 

styrelsen tackar för.  

Styrelsen beslutade att utbetala ekonomiskt bidrag till SRRS/Norra a’ 4.858 SEK i enlighet med 

SRRS Tävlingsriktlinjer. 

Punkten justerades omedelbart. 

91.2. Ansökan om officiella lydnadsprov 2020 

Styrelsen noterade att ansökan om officiell lydnadstävling 2020, via SRRS/TK, endast har inkommit 

från SRRS/Södra.  

Styrelsen beslutade att bevilja att ansökan om nedanstående lydnadsprov 2020 skickas till SBK och 

uppdrog till SRRS/TK att registrera detta i SBK Tävling snarast: 

• SRRS/Södra 2020-08-01 Höör Startklass, Klass I Utomhus 

Punkten justerades omedelbart. 

91.3. Förslag till ändrad delegeringsordning avseende officiella lydnadsprov 

Styrelsen noterade att förslag från SRRS/TK gällande att SRRS/TK delegeras beslutsrätt för 

lokalavdelningarnas ansökningar om officiella lydnadsprov istället för att dessa ska godkännas av 

SRRS/C innan ansökan till SBK. 

Styrelsen beslutade att återremitttera ärendet till TK med kommentaren att SRRS styrelse är ytterst 

ansvarig för alla officiella tävlingar och prov som anordnas i SRRS regi och då bör styrelsen också 

fatta beslut om genomförandet.  

91.4. Förslag till ändring av poängberäkning för lydnadslistan 

Styrelsen noterade förslag från SRRS/TK om att poängberäkningen för lydnadslistan ska förändras 

inför tävlingsåret 2020. 

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte. 

91.5. Förslag till ändring av poängberäkning för noseworklistan 

Styrelsen noterade förslag från SRRS/TK om att poängberäkningen för noseworklistan ska förändras 

inför tävlingsåret 2020. 

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte. 

§92. Kommunikationsärenden 

92.1. Ridgeback-Nytt 

Johan Ahlenius rapporterade att några exemplar av nr 3/2019 saknar sidor vilket Johan meddelar 

tryckeriet. 

Styrelsen noterade att Lisa Zingel inkommit med offert från tryckeri att jämföras med nuvarande 

tryckkostnad. Styrelsen uppdrog till Sonja Nilsson att inkomma med fakturorna för trycket av de 

senaste 4 numren av medlemstidningen. 

92.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 
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92.3. SRRS Årsbok 

Styrelsen diskuterade att antalet sålda årsböcker är relativt lågt och inte står i paritet till vare sig 

arbetstiden för framtagande eller tryckkostnaden.   

Styrelsen beslutade att årsboken 2019 ska förbeställas senast 2020-02-28 och betalas senast 2020-03-

31 för att undvika tryck av för många överex. 

Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att annons för förbeställning av årsboken 2020 ska publiceras i 

Ridgeback-Nytt nr 4/2019. 

§93. Sponsorer och samarbetspartners 

93.1. Agria 

Inget att rapportera. 

93.2. Brit Care 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att, i enlighet med samarbetsavtalet, boka ett möte med Vafo för 

utvärdering av samarbetsavtalet. Mötet bör hållas innan 2019-11-30. 

§94. Rapport lokalavdelningar 

94.1. Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna 

Inget att rapportera. 

94.2. SRRS/Södra protokoll från styrelsemöte 2019-09-12 

Styrelsen noterade protokoll från SRRS/Södras styrelsemöte 2019-09-12 och tackade för detta. 

Styrelsen beslutade att fastställa protokollet och det lades därmed till handlingarna. 

§95. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§96. Övriga ärenden 

96.1. Välkomstfolder till nya medlemmar 

Inget att rapportera. 

96.2. SRRS Fullmäktigemöte 2020 

- Styrelsen beslutade att fullmäktigemötet 2020 ska hållas på Scandic Örebro Väst. 

- Styrelsen beslutade att inbjudan till fullmäktigemötet ska publiceras i Ridgeback-Nytt nummer 

4/2019. 

§97. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen noterade att nästa styrelsemöte beslutats att hållas 2019-11-05 klockan 19:30 via Skype. 

§98. Mötets avslutande 

Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

 


