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PROTOKOLL 

§99. Mötets öppnande 

Mötet noterade att det planerade styrelsemötet 2019-11-05 har ersatts av dagens möte. 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Ann-Sophie Lindman ersattes av suppleant Therese Doverot. 

99.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

99.2. Val av protokolljusterare 

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

99.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§100. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2019-10-10 är justerat. 

§101. Bordlagda ärenden 

101.1. 2019-10-10 §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 ny poängberäkrning för SRRS lydnadslista i enlighet med Bilaga 1 ska vara 

gällande från och med 2020-01-01. 

Styrelsen noterade att införande av uppdateringen på SRRS hemsida kan dröja en bit in på 2020. 

101.2. 2019-10-10 §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 diskuterade SRRS/TKs förslag och uppdrog till Johan Ahlenius att be SRRS/TK om 

kompletterande information innan beslut kan fattas. 

§102. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§103. Rapport sekreterare 

103.1. 2019-08-23 Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister  

Linda Fredholm rapporterade att hon, i enlighet med beslut vid styrelsemöte 2019-09-02 §64.4, varit i 

kontakt med av domaren angiven referens. 

Styrelsen beslutade att avstyrka ansökan från exteriördomare XXX som önskar utöka sitt rasregister 

med Rhodesian Ridgeback. 

Beslutet har fattats mot bakgrund av att personen är helt okänd för samtliga styrelsemedlemmar, 

inklusive dem som är aktiva inom utställning. Ansökan saknar information om hur nödvändiga 
förkunskaper om rasen har inhämtats samt dokumenterad erfarenhet i form av exempelvis 
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elevtjänstgöringar, konkreta inofficiella bedömningstillfällen (datum och antal hundar) eller 
annan relevant erfarenhet. 

Då personen inte på förhand informerat SRRS styrelse om sitt intresse att utbilda sig med sikte 
på att döma rhodesian ridgeback har det inte funnits möjlighet att ge stöd och konkret vägledning 
i hur utbildningen bör läggas upp och vad SRRS önskar att domaren aktivt ska delta i. 

Punkten justerades omedelbart. 

103.2. 2019-10-18 SKK: Agrias nya premierabatt 15 %, gällande från och med januari 2020 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att de klubbar som har ett centralt samarbetsavtal 

med Agria och sin medlemsadministration hos SKK kansli från och med januari 2020 får en förhöjd 

premierabatt, från 10 % till 15 %. 

SRRS styrelse godkänner att SKK, i egenskap av SRRS personuppgiftsbiträde, får dela SRRS 

medlemsuppgifter med SRRS samarbetspartner Agria.  

103.3. 2019-10-11 SNWK: Remissomgång 1 - Revidering av regler för Nose Work 

Styrelsen noterade information från Svenska noseworkklubben (SNWK) gällande remissomgång 1 i 

arbetet med revidering av regler för Nose Work inför 2022. Förslag på ändringar ska vara SNWK 

tillhanda senast 2019-12-31. 

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. 

103.4. 2019-10-11 SKK: Blankett för ansökan om konferensbidrag 

Styrelsen noterade blankett från SKK för ansökan om konferensbidrag för Kennelfullmäktige 2019. 

Styrelsen noterade att Jessica Perssn har skickat ansökan om konferensbidrag för SRRS två delegater 

till SKK 2019-11-03. 

103.5. 2019-10-18 SKK: Utbildningar på temat avel och hälsa 

Styrelsen noterade information från SKK gällande kommande utbildningar på temat avel och hälsa. 

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

103.6. 2019-10-18 SKK: Inbjudan till regelkonferens 

Styrelsen noterade inbjudan från SBK till regelkonferens i bruks, lydnad och rallylydnad som 2020-

04-04 – 2020-04-05. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefodra informationen till SRRS/TK för beslut om 

deltagande inom ramarna för kommitténs budget. 

103.7. 2019-10-22 SKK: Viktig information till arrangörer inför nya tävlingssystemet 

Styrelsen noterade information från SBK gällande hantering av kommande tävlingar 2020. 

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

103.8. 2019-10-23 SKK: Icke hänvisning 

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

handlingarna. 

103.9. 2019-10-23 SKK: CS protokoll nr 5 och 6 

Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS möte 2019-09-11 respektive 2019-09-27.  

Informationen lades till handlingarna. 
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103.10. 2019-10-31 SKK: Viktig information till arrangörer inför nya tävlingssystemet 

Styrelsen noterade information från SBK gällande hantering av kommande tävlingar 2020. 

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

103.11. 2019-11-05 Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister  

Styrelsen beslutade att avstyrka ansökan från exteriördomare XXX som önskar utöka sitt rasregister 

med Rhodesian Ridgeback. 

Beslutet har fattats mot bakgrund av att personen är helt okänd för samtliga styrelsemedlemmar, 

inklusive dem som är aktiva inom utställning. Ansökan saknar både referenser och skäl till att 

personen vill döma rhodesian ridgeback, utöver önskan att döma fler raser i grupp 6. Det finns ett 

bifogat intyg från genomförd passiv tjänstgöring vilket styrelsen uppfattar som mycket positivt, dock 

noteras att den domare som tjänstgjorde har begränsad erfarenhet av att döma rasen i Sverige. 

Då personen inte på förhand informerat SRRS styrelse om sitt intresse att utbilda sig med sikte 
på att döma rhodesian ridgeback har det inte funnits möjlighet att ge stöd och konkret vägledning 
i hur utbildningen bör läggas upp och vad SRRS önskar att domaren aktivt ska delta i. 

Punkten justerades omedelbart. 

103.12. 2019-11-12 SKK: KF-protokoll 2019 

Styrelsen noterade protokoll från KF 2019. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefodra informationen till lokalavdelningarna och 

kommittéerna för kännedom. 

§104. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 

§105. Organisationsärenden 

105.1. 2019-10-15, 2019-10-17, 2019-10-22, 2019-10-24, 2019-10-29 och 2019-10-31 SKK: Nya ägare i 

raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 

105.2. 2019-10-15, 2019-10-17, 2019-10-22, 2019-10-24, 2019-10-29, 2019-10-31, 2019-11-05, 2019-11-07 

och 2019-11-12 SKK: Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

105.3. 2019-11-01 SKK: Medlemsstatistik 2019-10-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

105.4. 2019-11-01 SKK: Nya medlemmar 2019-10-01—2019-10-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

105.5. 2019-11-01 SKK: U-märkta medlemmar 2019-10-01—2019-10-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 
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Punkten justerades omedelbart. 

105.6. 2019-11-01 SKK: Medlemslista 2019-10-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

§106. Avels- & uppfödarärenden 

106.1. Avelskonferens 2019 

Jessica Persson rapporterade att avelskonferensen varit lyckad. 

§107. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§108. Tävlingsärenden 

108.1. SRRS/TK protokoll från arbetsmöte 2019-08-13, 2019-09-05 och 2019-09-06 

Styrelsen noterade protokoll från SRRS/TKs arbetsmöte 2019-08-13, 2019-09-05 och 2019-09-06 och 

tackade för detta. Styrelsen beslutade att fastställa protokollen och de lades till handlingarna. 

108.2. Remiss SKKs Särskilda regler för utställning och regler för bedömning 

Styrelsen noterade att SRRS/TK 2019-11-11 rapporterat att man inte har några förslag på ändringar 

avseende särskilda regler för utställning och regler för bedömning. 

Styrelsen tackade för återkopplingen och beslutade att inte inkomma till SKK med några 

ändringsförslag. 

108.3. Ansökan om officiella utställningar 2020 

Styrelsen noterade att SRRS/TK måste inkomma med en sammanställning över lokalavdelningarnas 

ansökningar om officiella utställningar 2022 senast 2019-11-30. Ansökan måste vara komplett infylld 

för att kunna registreras hos SKK. 

108.4. Förslag till ändrad delegeringsordning avseende officiella lydnadsprov 

Styrelsen noterade att återkoplingfrån SRRS/TK inväntas. 

§109. Kommunikationsärenden 

109.1. Ridgeback-Nytt 

Inget att rapportera. 

109.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 

109.3. SRRS Årsbok 

Inget att rapportera. 
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§110. Sponsorer och samarbetspartners 

110.1. Agria 

Inget att rapportera. 

110.2. Brit Care 

Inget att rapportera. 

§111. Rapport lokalavdelningar 

111.1. Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna 

Linda Fredholm rapporterade muntligen vad som diskuterats vid samverkansträff 2019-11-11.  

111.2. SRRS/Södra protokoll från styrelsemöte 2019-10-10 

Styrelsen noterade protokoll från SRRS/Södras styrelsemöte 2019-10-10 och tackade för detta. 

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

§112. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§113. Övriga ärenden 

113.1. Välkomstfolder till nya medlemmar 

Inget att rapportera. 

113.2. Nytryck av rasfoldrar 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att beställa nytryck av rasfoldrar, 400 ex enligt erhållen offert. 

§114. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen noterade att nästa styrelsemöte beslutats att hållas 2019-12-12 klockan 19:30 via Skype. 

§115. Mötets avslutande 

Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 
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BILAGA 1: LYDNADSLISTAN POÄNGBERÄKNING FRÅN OCH MED 2020-01-01 

 

 Startklass Klass 1 Klass 2 Klass 3 

1:a pris n/a 8 9 10 

2:a pris n/a 7 8 9 

3:e pris n/a 6 7 8 

Uppflyttad 180,00 – 200,00 p 7 n/a n/a n/a 

Uppflyttad 160,00 – 179,99 p 6 n/a n/a n/a 

Godkänd 140,00 – 159,99 p 5 n/a n/a n/a 

Godkänd 120,00 – 139,99 p 4 n/a n/a n/a 

Startar 1 2 3 4 

 


