
 

 
 
 
 
 

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges 
fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping 

 
SRRS ordförande Jonas Peterson öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna.  
 
1. Justering av röstlängden  
 Röstlängden justerades och godkändes. 19 delegater var närvarande (se bifogad röstlängd). 
 
2. Val av ordförande till fullmäktigemötet 
 Till fullmäktigemötets ordförande valdes Reidar Otterbjörk. 

 
3.  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 Till protokollförare valdes Karin Nilsson.  
 
4. Val av två justeringsmän  
 John-Sigve Berg och Ulf Jönsson valdes till justerare och tillika rösträknare, att jämte 

mötesordföranden justera dagens protokoll. 
 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7, 

5 mom  
 Mötet beslöt bevilja närvaro- och yttranderätt för Lennart Persson.  
 
6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
 Mötet fastslog att fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst och fullmäktigedelegaterna 

stadgeenligt kallade. 
 
7. Fastställande av dagordningen 
 Dagordningen fastställdes. 
 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas 

berättelse 
         Vid genomgången av verksamhetsberättelsen beslutade mötet att kommande år ska 

lokalavdelningarnas årsredovisningar vara med i SRRS/C årsredovisning samt med 
förbättringar utifrån synpunkter från en av delegaterna. Dessa synpunkter skickas till 
kommande års styrelse. 

         Balans- och Resultaträkningen föredrogs för fullmäktige. 
  
         Därmed godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.  
         Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. 
 
         En not, ”lokalavdelningarnas resultatutveckling 2004 – 2009” hade bifogats balans- och 

resultaträkningen. Fullmäktige anmodar lokalavdelningarna att under 2010 tillsammans med 
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SRRS/C:s kassör korrigera denna tillsammans med sina respektive revisorer och lämna 
rapport till respektive årsmöte 2011, så att rätt siffror förs in på SRRS/C balansräkning. 

 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen               

vinst eller förlust. 
 Balansräkningen fastställdes och mötet beslutade att uppkommen vinst verksamhetsåret 2009 

överförs i ny räkning. Balans- och resultaträkningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
         
10.     Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 
 Fullmäktigemötet 2009 hade givit styrelsen i uppdrag att verka för att SRRS ska kunna 

arrangera officiella viltspårstävlingar i framtiden. 
          Styrelsen rapporterade att den försökt lägga ut uppgiften om att bilda en viltspårsgrupp till 

den lokalavdelning som skrivit motionen, men att denna inte ansett sig kunna sköta uppgiften, 
varför arbetet med viltspårsgruppen avstannat. 

          Mötet föreslog att deltagarna tar med sig frågan till sina lokalavdelningar för bildandet av en 
arbetsgrupp. Den nya styrelsen får i uppdrag att arbeta med ärendet. 

 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning. 
 
12:1 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
 Styrelsens verksamhetsplan för år 2010 godkändes med följande tillägg och ändringar. Föra in 

att lokalavdelningarna också har ett ansvar för att skicka bidrag till Ridgeback-Nytt. Styrelsen 
ska uppmuntra AUK att på kommande träffar med uppfödare ta upp frågor som engagerar 
dessa samt att titta över det regelverk som gäller för valphänvisningen. Sätta igång ett 
samarbetsprojekt som syftar till att SRRS får en gemensam hemsida för hela Sverige och att ta 
fram en treårsbudget. 

 
12:2 Föredragning av styrelsens budgetplan 
 Styrelsens budgetplan för år 2010 fastställdes. 
 
12:3 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt beslut eller beslut att uppdra till 

styrelsen om procentuell storlek av återbetalning till lokalavdelning 
 Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift, dvs. för fullbetalande medlemmar 275 kr/år, 

familjemedlemmar 100 kr/år, valpköparmedlemskap 100 kr/år samt medlemmar bosatta 
utanför Norden 325 kr/år. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

   
         Mötet beslöt även i enlighet med styrelsens förslag att behålla nuvarande procentuella storlek 

på återbetalning till lokalavdelning, 10 %. 
 
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning 
 Mötet valde Lennart Persson till ordförande med acklamation. 
 Till ordinarie ledamöter nyvaldes med fullständig majoritet Jazmine Ohgami och Elisabeth 

Eek, båda på två år.   
 Till suppleanter omvaldes Mats Graflund och nyvaldes Karin Berngard enhälligt, båda på 1 år 

att tjänstgöra i den ordningen. 
 
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i SRRS stadgar 
 Till revisorer omvaldes Roland Göransson och Stefan Persson. 
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 Till revisorssuppleanter omvaldes Axel Nelén och Pia Janols. 
 
15. Val av valberedning enligt § 10 i SRRS stadgar 
 Valberedningen valdes enligt följande: 
 Ulf Jönsson omvaldes på två år. 
         Anna-Karin Häger och Bengt Harrsjö har ett år kvar av sin mandatperiod. Bengt Harrsjö 

utsågs till sammankallande. 
 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13−15 
 Mötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13–15. 
 
 17.   Behandling av ärenden som senast sju veckor före fullmäktigemötet anmälts till                
         styrelsen eller av denna underställts fullmäktige. 
 
PROPOSITION 2010 
 
Ny hedersmedlem i SRRS 
 
Ulla Thedin har varit medlem i SRRS i många år och engagerat sig i rasen på olika sätt. Under en 
tid gjorde hon en förnämlig insats som tidningen Ridgeback-Nytts redaktör. Hon är en skicklig 
arrangör av många av klubbens rasutställningar. Som uppfödare och innehavare av Kennel 
CaineAbels Red har hon fött upp många framstående hundar. 
 
Ulla har hjälpt Nicolette Salmon Hillbertz med att skaffa material till hennes Dermoid Sinus 
projekt, och som Nicolette själv uttrycker det: ”Ullas erfarenhet och tillgång till information samt 
informationsspridning har bidragit enormt till DS-projektet.” 
 
För oss medlemmar i SRRS är Ulla Thedin mest känd för sitt långvariga och självuppoffrande 
arbete som klubbens avelsråd under många år. Ulla var alltid villig att lyssna på våra hundproblem 
och kom med kloka och handfasta råd. När det gäller att bevara vår ras mentalt och fysiskt sund har 
hon alltid varit omutlig, en verklig förkämpe som vi kan vara stolta över att ha i SRRS. 
 
Styrelsen föreslår Ulla Thedin till hedersmedlem i SRRS. 
 
Mötet biföll propositionen. 
 
 
MOTION 2010 
 
Skickar här in en motion till Fullmäktige 10 april 2010 (Jönköping) gällande mötesplats för SRRS 
fullmäktigemöten. 
 
SRRS är idag uppdelat i 5 (fem) lokalavdelningar: 
 
Skåne (Länen Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar). Medlemsantal 363/2009 
 
Västra (Länen Västra Götaland, Halland och Jönköping). Medlemsantal 301/2009 
 
Stockholm (Länen Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland utom Eskilstuna kommun samt 
Östergötland utom Motala och Vadstena kommun). Medlemsantal 542/2009 
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Mellan (Länen Närke, Värmland, Västmanland och Dalarna samt Motala, Vadstena och Eskilstuna 
kommun). Medlemsantal 206/2009 
 
Norra (Länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg).  
Medlemsantal 135/2009 
 
Fullmäktigemötet är en mycket viktig funktion inom en organisation och ska vara öppen och 
tillgänglig för samtliga medlemmar. 
 
De senaste åren har Fullmäktigemötena hållits i nedre delen av Sverige som Norrköping och 
Jönköping vilket har gjort det svårt för många medlemmar att närvara på grund av lång resväg. 
 
Nedan kommer två förslag på hur SRRS kan förlägga sina fullmäktigemöten för att nå så många 
medlemmar som möjligt: 
 

• Via SKYPE eller videokonferens (ur miljö- och ekonomisk synvinkel) 
• Stockholm, bra kommunikationer (flyg, båt, tåg, buss) samt centralt för alla 

 
Vi på SRRS Norra anser inte att det är antalet medlemmar/lokalavdelning som ska styra val av ort 
att ha fullmäktigemötet på utan det är tillgängligheten och närheten till orten för organisationens 
medlemmar som ska styra så att så många medlemmar som möjligt kan delta samt tänker även ur 
miljö- och ekonomisk synvinkel då resekostnader och eventuella övernattningskostnader inte får ta 
för mycket av budgeten. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Styrelsen i SRRS Norra 2010-02-27 
 
 
 
STYRELSENS YTTRANDE 
 
 
Styrelsen avstyrker motionen. 
 
Motivering: Som motionen är formulerad kan mötet inte ge ett entydigt svar. Emellertid vill 
styrelsen uppdra till den nya styrelsen att tänka på andemeningen i motionen vid beslut om plats för 
fullmäktige i framtiden. 
 
Mötet avslog motionen.  
 
 
 
18. Övriga ärenden. 
 Ett förslag om att tillsätta någon som säljer annonser till Ridgeback-Nytt framställdes. 

Redaktören åtog sig att ta fram ett annonsprospekt. 
 
Även svårigheterna att få årsboken att gå med vinst diskuterades. Ett förslag kom upp om 

abonnemang eller någon sorts förhandsbeställning av årsboken. 
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En fråga om prylbodens verksamhet kom upp. Möjligheten att föra prylboden till större omfattning 
blir något för den nya styrelsen att titta på.  

 
Rasmontern på Stora Stockholm diskuterades. Mötet ville att Stockholm ska rapportera om 

verksamheten efteråt. Johanna Falk åtog sig att vidarebefordra detta till Stockholm, så att 
medlemmarna kan få läsa i Ridgeback-Nytt om arbetet i rasmontern. 

 
Frågor om verksamheten med Ras-data kom upp. Många medlemmar säger sig använda Ras-data 

ofta, andra har ingen nytta av det. Mötet överlåter till styrelsen att besluta om Ras-datas 
fortsatta verksamhet. 

 
En enkät om vilka aktiviteter som SRRS medlemmar särskilt skulle uppskatta planeras. SRRS/C 
kommer att sätta ihop ett lämpligt frågeformulär, men lokalavdelningarna får själva kontakta sina 
medlemmar. 
 
 
19. Fullmäktigemötets avslutning 
 Reidar Otterbjörk tackade alla och förklarade fullmäktigemötet avslutat.  
 
Vid protokollet: 
   
 
 
 
Karin Nilsson  
 
Justeras: 
 
 
 
 
Reidar Otterbjörk    John-Sigve Berg   Ulf Jönsson  
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Bilaga: Röstlängd  
 

Röstlängd vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 
2010-04-10 i Jönköping 

 
 
Skåne 

1. Ulrika Blom 
2. Karin Berngard 
3. Margareta Lantz 
4. Lisa Alerstam 
5. Bitte Stjärnfeldt 
6. Krister Bengtsson 
7. Ulf Jönsson 

 
Västra 

8. Jazmine Ohgami 
9. John-Sigve Berg 
10. Caroline Jensen 
11. Josefine Öhman 

 
Mellan 

12. Ulrika Thörnqvist 
13. Sophia Greek 

 
Stockholm 

14. Johanna Falk 
15. Lisa Zingel 
16. Anna-Karin Häger 
17. Sophie Högstedt 
18. Kerstin Turegård 
19. Bengt Harrsjö 

 
 


