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SRRS ordförande Lennart Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§1. Justering av röstlängden. 

Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes. 19 delegater var närvarande. 

För röstlängd se Bilaga 1. 

§2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.  

Reidar Otterbjörk valdes till fullmäktigemötets ordförande. 

§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid fullmäktigemötet. 

Jessica Persson valdes till fullmäktigemötets protokollförare. 

§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet. 

Mötet valde Margareta Lantz och Susan Falk 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 mom 5. 

Mötet beslutade enhälligt att bevilja närvaro- och yttranderätt för medlem Lisa Zingel. 

§6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 

Mötet fastslog att fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst och fullmäktigedelegaterna stadgeenligt 
kallade. 

§7. Fastställande av dagordningen. 

Mötet beslutade enhälligt att fastställa dagordningen. 

§8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 

Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse föredrogs. 

Mötet noterade att SRRS resultat 2011 uppgick till -75.676,25 sek. Mötet noterade vidare att med 
lokalavdelningarnas resultat exkluderat så var resultatet för den centrala verksamheten under året  
-2.653,89 sek. 

Mötet noterade att SRRS totala tillgångar per 2011-12-31 upgick till 571.905,33 sek varav 399.347,26 
är centrala medel. 

§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 
förlust. 

Mötet beslutade enhälligt att fastställa balans- och resultaträkningen och att uppkommen förlust på  
-75.676,25 sek för verksamhetsåret 2011 ska balanseras i ny räkning. Balans- och resultaträkningen 
som därefter lades till handlingarna. 
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§10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 

Styrelsen rapporterade om de uppdrag som givits styrelsen vid föregående fullmäktigmöte.  

• Undersöka möjligheten till reducerad medlemsavgift för medlemmar i Sveriges hundungdom 
Styrelsen rapporterade att man under året har undersökt möjligheten till reducerad medlemsavgift i 
SRRS för medlemmar i Sveriges hundungdom och vid styrelsemöte 2012-02-28 beslutat att inte 
erbjuda sådant till medlemmar i Sveriges Hundungdom. 

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. 

§12.1 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Mötet beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan 2012. 

Mötet noterade att ansökan hos Svenska Kennelklubben (SKK) om att SRRS ska bli klassad som 
jakthundsklubb inom organisationen ska ske under förutsättning att styrelsens proposition ”Ansökan 
om klassning som jakthundsklubb inom SKK” bifalles. 

§12.2 Föredragning av styrelsens budgetplan. 

Styrelsens förslag till treårsbudget (2012, 2013 och 2014) föredrogs och styrelsen förtydligade att 
lokalavdelningarna ska ta den centrala treårsbudgeten i beaktande när de lämnar sina budgetförslag till 
respektive årsmöte. 

Mötet beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag till budget för år 2012 samt riktlinje för 2013 
och 2014 med undantag av lokalavdelningarnas budgeterade resultat 2012 enligt nedan: 

Enligt styrelsens budgetförslag för 2012 ska lokalavdelningarnas resultat sammantaget generera en 
vinst a’ 15.000 sek procentuellt fördelat per lokalavdelning utifrån antal medemmar per 2011-12-31. 
Fullmäktigemötet uppdrog till styrelsen att ersätta detta förslag med det budgeterade resultat som har 
beslutats vid respektive lokalavdelnings årsmöte 2012: 

• SRRS/Skåne    -9.700 sek 

• SRRS/Västra    -7.515 sek 

• SRRS/Stockholm    -5.540 sek 

• SRRS/Mellan       -685 sek 

• SRRS/Norra    -2.150 sek 

Lokalavdelningarnas totala budgeterade förlust ’a  -25.590 sek 2012  innebär att de för året 
budgeterade totala rörelseintänkterna minskar till 471.410 sek och det budgeterade resultatet för SRRS 
är en förlust a’ -23.744 sek. 

§13. 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, det vill säga för Fullbetalande medlem inom Norden 
300 sek/år, Fullbetalande medlem utom Norden 350 sek/år, Familjemedlemmar 100 sek/år och 
Valpköparmedlemmar 100 sek/år. Mötet beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. 
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Mötet beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag, behålla nuvarande procentuella storlek 
på återbetalning av medlemsavgift till lokalavdelning vilket är 10 %. 

§14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. 

Till ordförande beslutade mötet enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, omvälja Lennart 
Persson för en period om 1 år. 

Till ledamöter beslutade mötet enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Lisa Zingel 
och Mats Graflund för en period om 2 år. Reidar Otterbjörk, Susan Falk och Jessica Persson har 1 år 
kvar av sin mandatperiod. 

Till suppleanter för beslutade mötet enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Marie 
Wijkander och Jan Zetterström att tjänstgöra i angiven ordning under en period om 1 år. 

§15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 

Till revisorer beslutade mötet enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, omvälja Roland 
Göransson och Stefan Persson för en period om 1 år. 

Till revisorssuppleanter beslutade mötet enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, omvälja 
Axel Nelén och Pia Janols för en period om 1 år. 

§16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 

Till valberedningen beslutade mötet enhälligt att omvälja Anna-Karin Häger och nyvälja Anneli 
Jönsson för en period om 2 år. Sophie Seton har 1 år kvar av sin mandatperiod och valdes av mötet till 
sammankallande i valberedningen. 

§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–16. 

Mötet beslutade enhälligt att omedelbart justera punkterna 13–16. 

§18. Behandling av ärenden, som senast sju veckor före fullmäktigemötet anmälts till styrelsen eller 
av denna underställts fullmäktige. 

18.1. Proposition 1, Ny hedersmedlem i SRRS 

Styrelsen föreslog Fullmäktigemötet att besluta att Anita Gradin skall utses till hedersmedlem inom 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige. För propositionen i sin helhet se Bilaga 2. 

Mötet beslutade enhälligt att bifalla propositionen. 

18.2. Proposition 2, Ny hedersmedlem i SRRS 

Styrelsen föreslog Fullmäktigemötet att besluta att Birgitta Mouchard skall utses till hedersmedlem 
inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige. För propositionen i sin helhet se Bilaga 3. 

Mötet beslutade enhälligt att bifalla propositionen. 

18.3. Proposition 3, Ny hedersmedlem i SRRS 

Styrelsen föreslog Fullmäktigemötet att besluta att Loulou Pettersson skall utses till hedersmedlem 
inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige. För propositionen i sin helhet se Bilaga 4. 

Mötet beslutade enhälligt att bifalla propositionen. 



 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS Fullmäktigemöte 
Mötesort 

Jönköping 
Mötesdatum 

2012-04-21 
Paragrafer 

§1 - §20 
Fastställt datum 

2012-04-30 
År/Mötesnr 

- 

Närvarande 

Se Bilaga 1. 
  

 

Protokollförare 

 
 
Jessica Persson 

Justeras mötesordförande 

 
 
Reidar Otterbjörk 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Susan Falk 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Margareta Lantz 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 4/9

SRRS FULLMÄKTIGEMÖTE, PROTOKOLL

18.4. Proposition 4, Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK 

Styrelsen föreslog Fullmäktigemötet att besluta att Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, 
innan SRRS Fullmäktigemöte 2013, skall ansöka hos Svenska Kennelklubben (SKK) om att klassas 
som Jakthundsklubb inom SKK-organisationen. För propositionen i sin helhet se Bilaga 5. 

Mötet beslutade enhälligt att bifalla propositionen. 

§19. Övriga ärenden. Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget 
under punkt 18 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till 
beslut. 

19.1. SRRS/Västras ekonomi 

Mötet noterade att SRRS/Västra för 2012 har budgeterat med en förlust a’ -7.515 sek vilket, om 
utfallet blir som förväntat, innebär att lokalavdelningens tillgångar vid årets slut uppgår till 750 sek. 

Då mötet anser detta oroväckande så uppdrog mötet till styrelsen att under det kommande året stötta 
SRRS/Västra i arbetet för att lokalavdelningen inför 2013 ska ha en likviditet och en budget i balans. 

19.2. Centralt samarbetsavtal med fodersponsor 

Mötet efterfrågade nulägesrapport avseende centralt samarbetsavtal med fodersponsor att kunna 
nyttjas av lokalavdelningarna vid de tävlingsarrangemang som arrangeras. Styrelsen rapporterade att 
arbetet med central fodersponsor pågår men att inget avtal ännu har slutits. 

Mötet uppdrog till styrelsen  att arbeta för att ett centralt samarbetsavtal med fodersponsor ska tecknas 
snarast. 

§20. Fullmäktigemötets avslutning 

Mötesordförande Reidar Otterbjörk tackade alla närvarande och förklarade fullmäktigemötet avslutat. 
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BILAGA 1 

RÖSTLÄNGD 

 

DELEGATER   LOKALAVDELNING 

Tori Malm   SRRS/Norra 

Jeanette Wiklund   SRRS/Mellan 

Johanna Af Jochnick  SRRS/Mellan 

Petra Thelander   SRRS/Mellan 

Titti Jansson   SRRS/Mellan 

Anneli Jönsson   SRRS/Skåne 

Birgitta Jöneros   SRRS/Skåne 

Elisabeth Roos   SRRS/Skåne 

Madeleine Jarl   SRRS/Skåne 

Margareta Lantz   SRRS/Skåne 

Sören Holmgaard   SRRS/Skåne 

Caroline Adelsköld  SRRS/Stockholm 

Erik af Sillén   SRRS/Stockholm 

Johan Segerlund   SRRS/Stockholm 

Line Nordgren   SRRS/Stockholm 

Sophie Seton   SRRS/Stockholm 

Catharina Tandefelt  SRRS/Västra 

Joachim Bonander  SRRS/Västra 

Johanna Björkgård  SRRS/Västra 

 

ÖVRIGA NÄRVARANDE (EJ RÖSTBERÄTTIGADE) 

Lennart Persson   SRRS/C 

Reidar Otterbjörk   SRRS/C 

Jessica Persson   SRRS/C 

Susan Falk   SRRS/C 

Lisa Zingel   SRRS/Stockholm 
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BILAGA 2 

PROPOSITION 1, NY HEDERSMEDLEM I SRRS 

 

Bakgrund: 
Anita Gradin har varit aktiv inom vår ras under cirka 40 år. Hon har medverkat till rasens bevarande och utökande 
av rasens ursprungligen smala avelsbas genom sina importer från utlandet. 

Anita startade sin uppfödning på 1970-talet, under prefixet ”Afrikanas”, med en tik från Olle Rosenqvist samt med 
den från England importerade tiken Aldonnels Azalea. Anita var också den första svenska uppfödare att placera sin 
uppfödargrupp som BIS (1977).  

Anita har under flera år medverkat i SRRS avels- och uppfödarkommitté (AUK). Hon har även under drygt tio år 
arrangerat de populära ”Viskan-dagarna” med utställning och trevlig samvaro för klubbens medlemmar. 

 

Yrkande: 
SRRS centralstyrelse föreslår Fullmäktigemötet att besluta att Anita Gradin skall utses till hedersmedlem inom 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige.
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BILAGA 3 

PROPOSITION 2, NY HEDERSMEDLEM I SRRS 

 

Bakgrund: 
Birgitta Mouchard har varit aktiv inom vår ras under cirka 40 år. Hon har medverkat till rasens bevarande och 
utökande av rasens ursprungligen smala avelsbas genom sina importer från utlandet. 

Birgitta startade sin uppfödning på 1970-talet, under prefixet ”Haibas”,  med en tik från Olle Rosenqvist. Hon 
introducerade också levernosta hundar i Sverige med sin engelska import NordUCh Rhosaf M’Kimba. ”Kimba” 
blev en framgångsrik avelshund och var starten bakom många nuvarande kennlar i Sverige. Hans avelsgrupp 
placerades som BIS-R i Jönköping 1977. 

Birgitta har arbetat som avelsråd inom vår rasklubb. Hon var även en av eldsjälarna bakom klubbens första 
inofficiella ridgebackspecialer (1979−1981) samt en officiell ridgebackspecial (1992). 

 

Yrkande: 
SRRS centralstyrelse föreslår Fullmäktigemötet att besluta att Birgitta Mouchard skall utses till hedersmedlem inom 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige.
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BILAGA 4 

PROPOSITION 3, NY HEDERSMEDLEM I SRRS 

 

Bakgrund: 
Loulou Pettersson har varit aktiv inom vår ras under cirka 40 år. Hon har medverkat till rasens bevarande och 
utökande av rasens ursprungligen smala avelsbas genom sina importer från utlandet. 

Loulou startade sin uppfödning på 1970-talet under prefixet ”Loustigens”. Hennes första ridgeback var IntUCh 
NordUch Roseridge Haijk och hon har dessutom importerat Janak Kelly, Janak Saara och Robin of Janak från 
England samt Marsabit M’Danzi från Australien. Loustigens Kennel har fött upp närmare 20 champions. 

Loulou har arbetat som avelsråd inom vår rasklubb och hon har flera gånger dömt vår ras på SRRS inoffiella 
utställningar. 

 

Yrkande: 
SRRS centralstyrelse föreslår Fullmäktigemötet att besluta att Loulou Pettersson skall utses till hedersmedlem inom 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige.
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BILAGA 5 

PROPOSITION 4, ANSÖKAN OM KLASSNING SOM JAKTHUNDSKLUBB INOM SKK 

 

Bakgrund: 

Med anledning av det stora intresse för viltspår som finns bland SRRS medlemmar så har SRRS centralstyrelse 
(SRRS/C), på uppdrag av Fullmäktigemötet 2011, undersökt möjligheterna att genomföra officiella viltspårprov i 
egen regi. 

SRRS/Cs undersökningar har visat att en grundförutsättning för att komma vidare i ärendet, och att i förlängningen 
kunna organisera en egen viltspårsverksamhet, så krävs att SRRS klassas som en Jakthundsklubb av Svenska 
Kennelklubben (SKK). Beslut om sådan klassning fattas av SKKs centralstyrelse (SKK/CS). 

Att klassas som Jakthundsklubb innebär, enligt SKK, inte automatiskt några större obligatoriska åtaganden, utan 
den omedelbara effekten är att SRRS kommer att erhålla mer information rörande jakt samt ta del av de 
jaktrelaterade ärenden som skickas ut till Jakthundsklubbar.Till detta kommer då självklart möjligheten att bygga 
upp en verksamhet kring viltspår.  

Uppbyggnad av den egna viltspårverksamheten sker lämpligtvis i samarbete med en befintlig Jakthundsklubb och 
över en tidsperiod på exempelvis 3 år, genom en gradvis uppbyggnad av intern kompetens och organisation. 

För att SKK/CS skall ta upp frågan om klassning som Jakthundsklubb krävs ett beslut av SRRS Fullmäktige att 
SRRS ska ansöka om detta. Då rhodesian ridgeback redan tillhör grupp 6, samt med stöd av det växande intresset 
kring rasens färdighet i spåret, så upplever SRRS styrelse att en sådan ansökan bör bifallas. 

 

Yrkande: 

SRRS centralstyrelse föreslår Fullmäktigemötet att besluta att Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, innan 
SRRS Fullmäktigemöte 2013, skall ansöka hos Svenska Kennelklubben (SKK) om att klassas som Jakthundsklubb 
inom SKK-organisationen. 


