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1. KALLELSE 

Valda delegater och suppleanter kallas härmed till SRRS ordinarie fullmäktigemöte. 

Datum:  Lördagen den 14 april 2018 

Starttid:   13:00 

Plats:   Scandic Elmia, Elmiavägen 8, 554 54 Jönköping 

Delegaterna är de medlemmar som har rösträtt vid Fullmäktigemötet. Samtliga medlemmar är 

dock hjärtligt välkomna att både lyssna och yttra sig. 

2. DELEGATER OCH SUPPLEANTER 

Baserat på medlemsantal 2017-12-31 så kan respektive lokalavdelning utse antal delegater och 

suppleanter enligt nedan.  

 SRRS/Norra  2 delegater & 2 suppleanter 

 SRRS/Västra  5 delegater & 5 suppleanter 

 SRRS/Östra  8 delegater & 8 suppleanter 

 SRRS/Södra  8 delegater & 8 suppleanter 
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3. DAGORDNING 

Fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som 

styrelsen utsett. Fullmäktigemöte avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, 

av fullmäktigemötets ordförande. Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden 

förekomma: 

1. Justering av röstlängden. 

2. Val av ordförande för fullmäktigemötet. 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De 

valda justerarna är dessutom rösträknare. 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 

mom. 6. 

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 

7. Fastställande av dagordningen. 

8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med 

avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

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

vinst eller förlust. 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. a)  Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt beslut eller beslut att uppdra till 

styrelsen om procentuell storlek av återbetalning till lokalavdelning. 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut 

om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

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

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

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15. 

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som, av medlem eller 

av lokalavdelning, anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige. 

Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast sju 

veckor före ordinarie fullmäktige hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på 

fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut.  

Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 

17 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

18. Fullmäktigemötets avslutning. 
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4. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, fortsättningsvis kallat SRRS, 

avger härmed följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden 2017-04-08 – 

2018-04-14. 

4.1. FÖRTROENDEVALDA 

SRRS har sedan ordinarie Fullmäktigemöte den 2017-04-08 företrätts enligt följande: 

4.1.1. CENTRALSTYRELSE 

 Ordförande:  Kjell Rörström 

 Ledamot:   Linda Fredholm (vice ordförande) 

 Ledamot:   Jessica Persson (sekreterare) 

 Ledamot:   Lisa Zingel 

 Ledamot:   Joakim Dahlberg 

 Ledamot:   Johan Ahlenius 

 Ledamot:   Mari Levänen 

 Suppleant:   Linda Johansson 

 Suppleant:   Ann-Sophie Lindman 

 Suppleant:   Lilly-Ann Forsman 

 Suppleant:  Petra Väljä (t.o.m 2017-10-10) 

 Adjungerad:  Sonja Nilsson (kassör) 

 

Petra Väljä avslutade 2017-10-10 sitt förtroendeuppdrag av personliga skäl. 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Kjell Rörström, Linda Fredholm och Jessica 

Persson. 

Föreningens firma har tecknats av Kjell Rörström och Sonja Nilsson var för sig. 

4.1.2. REVISORER 

 Revisor:   Roland Göransson 

 Revisor:   Axel Nelén 

 Revisorssuppleant:  Ulrika Källse 

 Revisorssuppleant:  Stefan Persson 

4.1.3. VALBEREDNING 

 Sammankallande:  Reidar Otterbjörk 

 Ledamot:   Gurli Eneroth 

 Ledamot:   Pernilla Johansson 
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4.2. MEDLEMMAR 

Ansvarig för medlemsregistret, som administreras av SKK, har varit Sonja Nilsson.  

Det totala medlemsantalet per 2017-12-31 var 1361 medlemmar fördelade på 1125 

fullbetalande inom Norden, 8 fullbetalande utom Norden, 45 familjemedlemmar, 175 

valpköparmedlemmar och 8 hedersmedlemmar. 41 medlemmar bor utanför Sverige. 

Medlemsavgiften 2017 har varit följande: 

Fullbetalande medlem inom Norden  300 SEK/år 

Fullbetalande medlem utom Norden  350 SEK/år 

Familjemedlem    100 SEK/år 

Valpköparmedlem inom Sverige  0 SEK/första året (endast genom uppfödare) 

Valpköparmedlem utom Sverige  200 SEK/första året (endast genom uppfödare) 

Nedanstående diagram visar SRRS medlemsantal per den 31 december under den senaste 

tioårsperioden 

 

 

Enligt SKKs organisationsutredning 2017 så har de flesta specialklubbar mellan 2-4 gånger 

den årliga valpregistreringen som sitt medlemsantal. Diagrammet nedan visar att SRRS 

medlemsantal under de senaste tio åren har legat något över genomsnittet. 
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4.3. LOKALAVDELNINGAR 

SRRS är sedan 2014-12-30 indelat i fyra geografiska lokalområden; SRRS/Norra, 

SRRS/Västra, SRRS/Östra och SRRS/Södra. 

 
 

SRRS lokalavdelningar hade nedanstående medlemsantal per 2017-12-31: 

LOKALAVDELNING MEDLEMMAR 2016 MEDLEMMAR 2017 JÄMFÖRELSE 

SRRS/Norra 132 medlemmar 142 medlemmar +10 medlemmar (+7 %) 

SRRS/Östra 541 medlemmar 527 medlemmar -14 medlemmar (-3 %) 

SRRS/Västra 308 medlemmar 299 medlemmar -9 medlemmar (-3 %) 

SRRS/Södra 351 medlemmar 352 medlemmar +1 medlem (+/- 0 %) 

 

Diagrammet nedan visar hur SRRS medlemmar varit procentuellt fördelade inom 

lokalavdelningarna per den 31 december respektive år. 
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För en sammanfattning av den lokala verksamheten hänvisas till lokalavdelningarnas 

styrelseprotokoll och verksamhetsberättelser. Protokollkopior återfinns under respektive 

lokalavdelnings area på SRRS hemsida och verksamhetsberättelserna återfinns i Bilaga B1, B4, 

B7 och B10. 

4.4. KOMMITTÉER 

4.4.1. SRRS AVELS- OCH UPPFÖDARKOMMITTÉ (SRRS/AUK) 

SRRS centralstyrelse har utsett nedanstående personer att ingå i SRRS/AUK under året:  

 Sammankallande: Jessica Persson (perioden 2017-01-01 – 2017-12-31) 

 Ledamot: Madelaine Rörström (perioden 2017-01-01 – 2017-12-31) 

 Ledamot: Cornelia L. Olsson (perioden 2017-01-01 – 2017-12-31) 

Valphänvisning och rasinformation har under året lämnats av rasinformatörer samt genom 

information på SRRS hemsida. Rasinformatör/er har varit Christina Willnér och Björn Willnér. 

Administration av valpkullar, hanhundslista och kennellänkar på SRRS hemsida samt 

underhåll av SRRS Avelsregister har ombesörjts av SRRS/AUK. 

4.4.2. SRRS MENTALKOMMITTÉ (SRRS/MK) 

SRRS centralstyrelse har utsett nedanstående personer att ingå i kommittén under året:  

 Sammankallande: Catharina Tandefelt (perioden 2017-01-01 – 2017-12-31) 

 Ledamot: Johanna Segerlund (perioden 2017-01-01 – 2017-12-31) 

 Ledamot: Petra Väljä (perioden 2017-01-01 – 2017-10-10) 

 Ledamot: Ingela Wredlund (perioden 2017-01-01 – 2017-12-31) 

 Ledamot: Emmelie Stenman (perioden 2017-01-01 – 2017-12-31) 

4.4.3. SRRS TÄVLINGSKOMMITTÉ (SRRS/TK) 

SRRS centralstyrelse har utsett nedanstående personer att ingå i kommittén under året: 

 Sammankallande: Hanna Karlsson (perioden 2017-01-01 – 2017-12-31) 

 Ledamot: Annica Claesson (perioden 2017-01-01 – 2017-12-31) 

 Ledamot: Camilla Olofsson (perioden 2017-01-01 – 2017-12-31) 

 Ledamot: Kristina Fält (perioden 2017-01-01 – 2017-12-31) 

Jessica Persson har, via programvaran ”Katalog för PC”, ansvarat för administration av 

anmälningar till SRRS samtliga officiella utställningar under året samt registrering av 

utställningsresultat i SKKs register. SRRS/TK har ansvarat för registrering av resultat från 

SRRS officiella lydnadsprov i SBK Tävling.  

På uppdrag av SRRS/TK har Utställningsslistan och Viltspårlistan administrerats av Linda 

Fredholm och Agilitylistan, Brukslistan, Lydnadslistan och Rallylydnadslistan av Johan 

Ahlenius. 

4.5. VERKSAMHET 

Under mandatperioden har styrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 14 ordinarie 

styrelsemöten. Protokoll från dessa möten har blivit vederbörligen justerade och originalen 

förvaras hos SRRS sekreterare. Kopior av protokollen finns publicerade på SRRS hemsida. 

Arbetet har bland annat bestått av att genomföra och uppfylla de uppgifter som ålagts 

föreningen av SRRS Fullmäktigemöte och av SKK samt behandling av löpande ärenden, 

förfrågningar och remisser. För detaljerad information hänvisas till styrelseprotokollen som 

kan laddas hem från SRRS hemsida. 
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4.5.1. UPPFÖLJNING VERKSAMHETSPLAN 

 

Vid fullmäktigemötet 2017 beslutades att SRRS gemensamt ska arbeta gentemot följande mål 

under den kommande treårsperioden (2017, 2018 och 2019): 

 Öka andelen medlemmar (per registrerad hund) 

 Öka andelen deltagande medlemmar vid aktiviteter 

 Öka andelen aktiva medlemmar i föreningsarbetet 

 Öka jämställdheten avseende medlemsutbudet i lokalavdelningarna 

 

SRRS centralstyrelse har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan 2017 i syfte att 

långsiktigt uppnå målen ovan: 

 Främja samverkan lokalt och centralt genom att: 

- Arrangera SRRS Specialklubbskonferens i april 2017. 

SRRS specialklubbskonferens arrangerades 2017-04-16 – 2017-04-17. Vid 

konferensen deltog representanter från samtliga lokalavdelningar, kommittéer samt 

centralstyrelse. Det var två dagar med presentationer och grupparbeten som gav idéer 

och inspiration till vårt fortsatta arbete inom klubben. Därtill blev det inte minst 

många goda skratt och trevlig samvaro! Ett reportage från Specialklubbskonferensen 

finns i Ridgeback-Nytt nummer 2/2017. 

- Bjuda in representanter från lokalstyrelserna till samverkansträff via Skype eller 

motsvarande minst tre gånger under året. 

Detta har tyvärr inte skett under 2017, men har inkluderats i verksamhetsplanen 2018. 

 

 Förbättra kommunikationen med medlemmarna genom att: 

- Se över SRRS närvaro i sociala medier. 

Facebook-sidan ”RR-Nytt SRRS medlemstidning” har funnits sedan 2014 men 

aktiviteten har varit historiskt varit oregelbunden och relativt låg. Under året har 

tidningsredaktionen för Ridgeback-Nytt ökat aktiviteten på sidan och vilket fått den 

positiva effekten att även responsen från medlemmarna upplevs ha ökat. Arbetet 

kommer att fortsätta 2018. 

- Arbeta för fortsatt utveckling av medlemstidningens innehåll för att tillhandahålla en 

tidning av intresse för medlemmarna. 

En utveckling av medlemstidningen Ridgeback-Nytt, med avseende på såväl 

utformning som innehåll, har påbörjats och pågår. Målet är att höja kvaliteten 

generellt och ge medlemmarna läsvärda och intressanta artiklar. Visionen är att 

Ridgeback-Nytt ska vara den självklara hundtidningen för alla Ridgebackägare i 

Sverige. Utvecklingen görs delvis med avstamp i de synpunkter som framkom i 

samband med specialklubbskonferensen 2017 men också i kontinuerlig dialog med 

läsarna. I samband med upphandling av nytt tryckeri kunde vi även höja kvaliteten i 

tryck utan att öka kostnaden för tidningen.  

- Ombesörja framtagande av en välkomstfolder för utskick till nya medlemmar i SRRS i 

syfte att informera om SRRS och lokalavdelningar. 

Detta har tyvärr inte skett under 2017, men inkluderas i verksamhetsplanen 2018. 

 

 Förbättra kommunikation med uppfödarna genom att: 

- Ombesörja att en reviderad version av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) för 

Rhodesian Ridgeback skickas till Svenska Kennelklubben för godkännande under 

2017. 

I skrivande stund pågår medlemmarnas slutgiltiga granskning av RAS version 2. 

Återkoppling på i dokumentet föreslagna mål och strategier sker via en enkät som kan 

besvaras till och med 2018-03-27. Enkätsvaren kommer att sammanställas av 
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SRRS/AUK som därefter genomför eventeulla förändringar baserat på resultatet. 

Snarast därefter kommer dokumentet att skickas till SKK för fastställande. 

 

 Förbättra värdet för medlemmarna genom att: 

- Arrangera Ridgebackspecialen 2017 (BISS-17) i samarbete med SRRS/Västra. 

Ridgebackspecialen (BISS-17) arrangerades i samarbete mellan SRRS/Västra och 

SRRS/C den 4-6 augusti 2017 på First Camp Skutberget i Karlstad.  

Lydnadstävlingen ägde rum på fredagen och dömdes av Daniel Halvarsson som hade 

assistans av tävlingsledare Leon Thorin. 4 hundar deltog, samtliga Rhodesian 

Ridgebacks. 

Utställningen var som vanligt uppdelad med mönstring, valpar och hanar på lördagen 

och tikar på söndagen, samtliga bedömdes av Petra Stracke (DE). Vid utställningen 

deltog 3 mönstring, 17 valpar, 28 hanar och 46 tikar. Under lördagskvällen hölls en 

gemensam middag med trevlig samvaro. 

Ett reportage från BISS-17 har publicerats i Ridgeback-Nytt nummer 3/2017. 

- Ansvara för utdelning av vandringspriser och listrosetter vid Ridgebackspecialen 

2017. 

Utdelning av listrosetter till topplacerade hundar på SRRS vinnarlistor 2016 samt 

vandringspriser genomfördes av Kjell Rörström och Jessica Persson. Prisutdelningen 

ackompanjerades av bubbel och snacks, mycket trevligt arrangerat av SRRS/Västra. 

För första året utdelades det nya vandringspriset ”SRRS vandringspris till vinnare av 

SRRS utställningslista”. 

- Planera för arrangemang av Ridgebackspecialen 2018 (BISS-18) i SRRS/Cs regi. 

Styrelsen har under året påbörjat arbetet med arrangemanget av BISS-18. 

- Säkerställa att föreningens medlemstidning Ridgeback-Nytt utkommer med fyra 

nummer 2017. Varje nummer ska korrekturläsas av representanter från SRRS styrelse. 

Se punkt 4.6.1 SRRS Medlemstidning. 

- Säkerställa att SRRS årsbok 2017 ges ut under året. Årsboken ska korrekturläsas av 

representanter från SRRS styrelse. 

Se punkt 4.6.3 SRRS Årsbok. 

4.6. PUBLIKATIONER 

Ansvarig utgivare för SRRS publikationer och SRRS hemsida har varit ordförande Kjell 

Rörström. 

4.6.1. SRRS MEDLEMSTIDNING 

Medlemstidningen ”Ridgeback-Nytt” har under året utkommit i 4 nummer med en upplaga av 

1350 exemplar per nummer. Tidningen är i fyrfärg och trycks av Ljungbergs Tryckeri i 

Klippan.  

Redaktör för medlemstidningen har från och med nr 2/2017 varit Johan Ahlenius som ersatte 

tidigare tidningsredaktör Reidar Otterbjörk efter lång och trogen tjänst. 

4.6.2. SRRS HEMSIDA 

SRRS hemsida nås via www.srrs.org eller www.rhodesian-ridgeback.se. 

De löpande uppdateringarna och det tekniska underhållet av SRRS hemsida har gjorts av 

Jessica Persson. Uppdatering av lokala areor har utförts av lokalt utsedda administratörer. 

Från och med 2018 har Johan Ahlenius ansvarat för de löpande uppdateringarna. 

4.6.3. SRRS ÅRSBOK 

Under 2017 har SRRS givit ut föreningens årsbok för 2016.  

Redaktör för årsboken har varit Sonja Nilsson och utställningskritiker har renskrivits av 

Birgitta Ebkar. Årsboken har korrekturlästs av medlemmar i styrelsen före tryck. 

http://www.srrs.org/
http://www.rhodesian-ridgeback.se/
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4.7. UPPDRAG FRÅN FÖREGÅENDE FULLMÄKTIGE 

Inga uppdrag gavs styrelsen vid SRRS Fullmäktigemöte 2017. 
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5. RESULTATRÄKNING 

För lokalavdelningarnas resultaträkningar se Bilaga B2, B5, B8 och B11. 
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6. BALANSRÄKNING 

För lokalavdelningarnas balansräkningar se Bilaga B3, B6, B9 och B12. 

 

 
 

 
Styrelsen föreslår Fullmäktigemötet att vinsten a’ 128.873,68 balanseras i ny räkning. 
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7.  REVISIONSBERÄTTELSE 
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8. VERKSAMHETSPLAN 

SRRS Centralstyrelse (SRRS/C) ska arbeta i enlighet med SRRS och SKK stadgar.  

Därtill föreslår SRRS centralstyrelse att SRRS gemensamt inom den kommande treårsperioden 

fortsätter arbeta gentemot nedanstående mål under den kommande tvåårsperioden (2018 och 

2019): 

 Öka andelen medlemmar (per registrerad hund) 

 Öka andelen deltagande medlemmar vid aktiviteter 

 Öka andelen aktiva medlemmar i föreningsarbetet 

 Öka jämställdheten avseende medlemsutbudet i lokalavdelningarna 

 

Under verksamhetsåret 2018 föreslås följande verksamhet inom styrelsen i syfte att arbeta i 

riktning mot målen ovan: 

 Främja samverkan lokalt och centralt genom att: 

- Bjuda in representanter från lokalstyrelserna till samverkansträff via Skype eller 

motsvarande minst tre gånger under året (exempelvis november, maj och augusti). 

 

 Förbättra kommunikationen med medlemmarna genom att: 

- Fortsätta att se över möjligheten att utöka SRRS närvaro i sociala medier. 

- Arbeta för fortsatt utveckling av medlemstidningens innehåll för att tillhandahålla en 

tidning av intresse för medlemmarna. 

- Ombesörja framtagande av en välkomstfolder för utskick till nya medlemmar i SRRS i 

syfte att informera om SRRS och lokalavdelningar. 

 

 Förbättra kommunikation med uppfödarna genom att: 

- Se över möjligheten att utöka SRRS/AUKs närvaro i sociala medier. 

 

 Förbättra värdet för medlemmarna genom att: 

- Arrangera Ridgebackspecialen 2018 (BISS-18) i SRRS/Cs regi. 

- Ansvara för utdelning av vandringspriser och listrosetter vid Ridgebackspecialen 

2018. 

- Säkerställa att föreningens medlemstidning Ridgeback-Nytt utkommer med fyra 

nummer 2017. Varje nummer ska korrekturläsas av representanter från SRRS styrelse. 

- Säkerställa att SRRS årsbok 2017 ges ut under året. Årsboken ska korrekturläsas av 

representanter från SRRS styrelse. 

 

 Löpande hantera inkomna ärenden. 
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9. RAMBUDGET 

SRRS Centralstyrelse lämnar nedanstående förslag till rambudget för 2018, 2019 och 2020. 
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10. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

Valberedningen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) presenterar härmed 

nedanstående förslag till förtroendevalda i föreningen från och med 2018-04-14 fram till nästa 

ordinarie fullmäktigemöte. 

ORDFÖRANDE 

a) Linda Fredholm Nyval 1 år 
Ort: Ingarö Telefon: 0704-332000 E-post: hejlinda@gmail.com 

LEDAMÖTER 

b) Lisa Zingel Omval 2 år 
Ort: Uppsala Telefon: 0702-901674 E-post: zingelbacks@gmail.com 

c) Mari Levänen Omval 2 år 
Ort: Surahammar Telefon: 0702-002899 E-post: marilevanen@hotmail.com 

d) Linda Johansson Nyval 2 år 
Ort: Enånger Telefon: 0706-720701 E-post: rr@ystanans.se 

e) Ann-Sophie Lindman Fyllnadsval 1 år 
Ort: Hällingsjö Telefon: 0760-517073 E-post: annsophie@bellnodie.se 

f) Jessica Persson Mandatperiod kvar 1 år 
Ort: Malmö Telefon: 0704-933799 E-post: jessica@ensima.com 

g) Johan Ahlenius Mandatperiod kvar 1 år 
Ort: Fjärdhundra Telefon: 0702-630225 E-post: johan@hallonlandet.se 

SUPPLEANTER 

a) Joakim Dahlberg Nyval 1 år 
Ort: Enköping Telefon: 0706-306369 E-post: jidde@live.se 

b) Ulrika Holm Nyval 1 år 
Ort: Örebro Telefon: 0707-552838 E-post:  

c) Sandra Persson Nyval 1 år 
Ort: Färlöv Telefon: 0725-369404 E-post: musen_85@hotmail.com 

d) Lilly-Ann Forsman Omval 1 år 
Ort: Stockholm Telefon: 0705-944952 E-post: l.forsman@se.intrum.com 

REVISORER 

e) Roland Göransson Omval 1 år 
Ort: Sollentuna Telefon: 08-353720 E-post: roland.goransson@bestinterest.se 

f) Ulrika Källse Nyval 1 år 
Ort: Vallentuna Telefon: 0735-181651 E-post: ulrika.kallse@ikano.se 

REVISORSUPPLEANTER 

g) Axel Nelén Nyval 1 år 
Ort: Stockholm Telefon: 0704-505068 E-post: axel@convensia.se 

h) Stefan Persson Omval 1 år 
Ort: Stockholm Telefon: 0704-505056 E-post: stefan@convensia.se 



 

SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2018 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS), Dokumentversion: 1.0, Fastställt datum: 2018-03-15 Sida: 21/63 

VALBEREDNING 

i) Pernilla Johansson Nyval 1 år Sammankallande 
Ort: Enköping Telefon: 0703-305329 E-post: pillan@live.se 

j) Gurli Eneroth Mandatperiod kvar 1 år Ledamot 
Ort: Täby Telefon: 0702-848828 E-post: gurli.eneroth@outlook.com 

k) Kjell Rörström Nyval 2 år Ledamot 
Ort: Enköping Telefon: 0725-871968 E-post: rorstrom@hotmail.com 
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11. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Nedanstående övriga ärenden har anmälts för behandling vid Fullmäktigemötet. Undertecknade 

original kan uppvisas av SRRS sekreterare på begäran. 

 

11.1. MOTION 1: HÄLSA OCH GENETISK VARIATION HOS RHODESIAN RIDGEBACK 

 

Motionen kan läsas i sin helhet i Bilaga B13. 

 

Motionären yrkar på att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till 

följande förslag: 

 

a) Motionärens yrkande: 

Att SRRS upprättar en etisk överenskommelse mellan SRRS och uppfödare om öppenhet 

gentemot valpköpare, andra uppfödare samt SRRS om förekomst av allergier och/eller 

sjukdomar i en valpkull. 

Styrelsens yttrande: 

I SKKs grundregler punkt 2:9 anges att medlem i SKK-organisationen alltid ska lämna 

sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin uppfödningsverksamhet.  

Om det vid försäljningstillfället finns väsentlig information om kända sjukdomar eller 

defekter hos den aktuella hunden eller föräldradjuren ska detta dokumenteras av 

uppfödaren i köpeavtalets bilaga ”Särskild information”. 

Vikten av öppenhet påtalas i RAS version 2 (2018), framför allt i syfte att hjälpas åt att 

undvika avelskombinationer med ökad risk för dubblering av negativa arvsanlag som kan 

komma till uttryck hos avkomman. I samma syfte innehåller nämnda RAS också strategin 

att ”ägare/uppfödare till hund med kroniska besvär och/eller allvarlig sjukdom och/eller 

negativt hälsopåverkande defekt bör rapportera informationen till SRRS Avelsregister.”. 

Styrelsen anser att ovanstående regler och rekommendationer sammantaget väl belyser 

SKK-medlemmars moraliska skyldigheter gentemot både valpköpare, uppfödare och 

hanhundsägare.  

Styrelsen förstår att tanken bakom förslaget är god, men att utöver ovanstående försöka 

reglera sådant som faller under moral och etik ser styrelsen som praktiskt ogenomförbart. 

Detta då en ”etisk överenskommelse”, där efterlevnaden är omöjlig att kontrollera, 

tenderar att inte vara mycket värd i praktiken. 

Styrelsen yrkar att förslaget avslås. 

 

b) Motionärens yrkande:  

Att SRRS skriver kortfattat informationsblad om genetik och avel till uppfödare. T.ex vad 

matadoravel innebär för den genetiska variationen , hur jag ska välja hane om min tik är 

bärare av ett anlag med autosomal recessiv nedärvning, samt annan viktig information till 

uppfödare. 

Styrelsens yttrande:  

Information om ansvar vid avel finns redan idag att tillgå via SRRS hemsida. I RAS 

version 2 (2018) påtalas bl.a vikten av genetisk variation, vikten av låg inavelsökning och 

att matadoravel bör undvikas. 

Hur hundägare ska agera vid avel om avelshund är bärare av ett anlag med autosomal 

recessiv nedärvning framgår av såväl Jordbruksverkets föreskrifter som SKKs 

grundregler, som alla som hundägare som aktivt deltar i avelsarbetet förväntas känna till. 



 

SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2018 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS), Dokumentversion: 1.0, Fastställt datum: 2018-03-15 Sida: 23/63 

Information om avel och genetik kan även tillgodogöras via SKKs uppfödarutbildningar 

som rekommenderas via SRRS hemsida och av SRRS/AUK vid samtal med bl.a nya 

uppfödare. SKK tillhandahåller också mycket bra litteratur i ämnet, t.ex boken ”Hundavel 

i teori och praktik”. 

I SRRS/AUKs uppdragsbeskrivning framgår att kommittén ska verka för att svenska 

uppfödare av Rhodesian Ridgeback hålls informerade och utbildade i ämnen rörande avel 

och uppfödning. Hur kommittén praktiskt genomför detta uppdrag definierar kommittén 

årligen i sin verksamhetsplan. 

Styrelsen yrkar att förslaget härmed är besvarat och att förslaget vidarebefordras till 

SRRS/AUK för beslut om genomförande. 

 

c) Motionärens yrkande: 

Att SRRS håller uppfödarseminarium om genetik och avel. 

Styrelsens yttrande:  

Då de svenska uppfödarna är spridda över landet så rekommenderas i första hand SKKs 

uppfödarutbildning som bland annat behandlar dessa ämnen. Utbildningarna finns att 

tillgå såväl i fysisk form som på distans. Dessa utbildningar rekommenderas såväl nya 

som erfarna uppfödare via SRRS hemsida samt nya uppfödare vid samtal med 

SRRS/AUK. 

SRRS höll en avelskonferens senast 2015 och planerar att hålla nästa avelskonferens 2019. 

Vilka ämnen som tas upp vid konferensen bör lämnas till SRRS/AUK att besluta. 

Styrelsen yrkar att förslaget härmed är besvarat. 

 

d) Motionärens yrkande: 

Att SRRS rekommenderar ägaren till tik att noga tänka igenom om tiken är lämplig för 

avel och inte väljer samma hane till samma tik, samt att inte använda hanar som redan 

har haft många kullar. Med många kullar avses fler än 6 kullar. 

Styrelsens yttrande:  

Information om ansvar vid avel finns redan idag att tillgå via SRRS hemsida. På hemsidan 

finns också hänvisning till SKKs ”Steg-för-steg” som bland annat beskriver vad man bör 

tänka på innan man beslutar sig för att använda sin tik i avel. 

SRRS/AUK lämnar även muntligen information om vad man bör tänka på vid avel. Detta 

sker främst vid ”ny-uppfödar-samtal” som krävs inför uppfödarens två första RR-kullar 

för att kullen ska kunna medges valphänvisning. 

Styrelsen yrkar att förslaget härmed är besvarat. 

 

e) Motionärens yrkande: 

Att SRRS inför en begränsning för hur många gånger en svensk RR hane kan användas i 

avel inom Sverige. Max 6 ggr. Efter 3 kullar skall ägaren till hanhunden efter ca 2 år göra 

en utvärdering av utfallet på kullarna. Har de fallit väl ut, kan hanhunden användas 3 ggr 

till. 

Styrelsens yttrande:  

Då kullstorlek kan variera är antal kullar inte ett optimalt mått för hur mycket en hanhund 

(eller tik) maximalt bör användas i avel. Det framgår inte heller av motionen vad som 

ligger till grund för det föreslagna antalet ”6 gånger”. Utifrån genomsnittlig kullstorlek 

skulle detta innebära en ökning gentemot dagens rekommendation (40 avkommor). 

Såväl SKKs som framlidne Per-Eriks Sundgrens rekommendation för mindre populationer 

är att ingen enskild hanhund totalt bör vara far till mer än 2% av avkommorna som 

produceras av en generation avelsdjur. 
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Baserat på ovanstående framgår i RAS version 2 (2018) att utifrån befintligt 

generationsintervall och antalet svenskregistrerade Rhodesian Ridgebacks rekommenderas 

ingen hane eller tik ha fler än totalt 40 avkommor i Sverige. 

Det är givetvis högst lämpligt att såväl uppfödare som hanhundsägare kontinuerligt 

utvärderar resultatet av sitt avelsarbete. Avelsmål kan dock vara individuella och att 

bedöma huruvida en valpkull ”har fallit väl ut” bör därför primärt falla under den enskilde 

uppfödarens respektive hanhundsägarens ansvar. 

Styrelsen yrkar att förslaget härmed är besvarat. 

 

f) Motionärens yrkande: 

Att SRRS inför en konsekvens om begränsningen inte följs; att valpkullen inte får 

valphänvisning via SRRS. 

Styrelsens yttrande:  

Av de hanhundar som använts under perioden 2011-2015 har fem hanar (4%) haft fler än 

sex kullar tidigare perioder inräknat. Merparten av uppfödarna/hanhundsägarna efterlever 

således redan motionärens föreslagna krav på max sex kullar per hanhund, utan krav på 

hanhundsbegränsning. 

I RAS version 2 (2018) rekommenderas ingen Rhodesian Ridegback ha fler än 40 

avkommor i Sverige, se styrelsens yttrande avseende motionärens yrkande e) ovan. Denna 

rekommendation har sedan en längre tid tillbaka även funnits på SRRS hemsida, men 

förhoppningsvis framgår rekommendationen tydligare i RAS version 2. 

Styrelsen anser att det primärt är SRRS/AUKs uppgift att, baserat på efterlevnadsgraden 

av strategierna i RAS, vid behov föreslå styrelsen förändringar av valphänvisningsreglerna 

i syfte att kunna nå de gemensamma målen. 

Styrelsen yrkar att förslaget härmed är besvarat. 

 

g) Motionärens yrkande: 

Att SRRS informerar utställningsdomare att de bör premiera en diversitet inom 

uppfödargrupp. Inte likformighet. 

Styrelsens yttrande:  

Riktlinjerna för bedömning av uppfödargrupp regleras i Svenska Kennelklubbens (SKK) 

utställnings- och championatregler. Där står: ”Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om 

enhetlighet i typ och helhetsintryck är avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas 

enskilda kvalitet.”. 

Att ge domare direktiv som står i motsatsförhållande till SKKs regelverk är högst 

olämpligt. 

Styrelsen yrkar att förslaget avslås. 
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11.2. MOTION 2: REVIDERING RAS  

 

Två motioner har inkommit med samma yrkande.  

Motionerna kan läsas i sin helhet i Bilaga B13 (sista yrkandet) samt Bilaga B14. 

 

Motionärens yrkande (Bilaga B13): 

”Att SRRS årligen reviderar RAS, för att verka för en långsiktig och hållbar avel av friska och 

sunda RR.” 

Motionärens yrkande (Bilaga B14): 

”Jag yrkar att man varje år uppdaterar RAS samt vart femte år revidera RAS helt” 

 

Styrelsens yttrande:  

För att strategierna i RAS ska hinna få genomslagskraft på avelsresultatet och måluppfyllelsen 

ska kunna utvärderas krävs ungefär ett generationsintervall (cirka 5 år). 

Att uppdatera/revidera RAS oftare än så anses således inte vara av värde, såvida det inte sker 

t.ex förändringar i SKKs hälsoprogram eller liknande som kräver en uppdatering av RAS-

dokumentet. 

Enligt Svenska Kennelklubbens (SKK) rekommendation ska RAS revideras vart femte år, 

vilket även har angivits i SRRS/AUKs förslag till RAS version 2 (2018). Därtill har 

SRRS/AUK för avsikt att årligen utvärdera status gentemot de mål som finns definierade i 

RAS och presentera resultatet via någon av SRRS informationskanaler. 

 

Styrelsen yrkar att förslagen avslås. 
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11.3. MOTION 3: BEGRÄNSNING AV MANDATPERIODER FÖR CENTRALA 

STYRELSEMEDLEMMAR 

 

Motionen kan läsas i sin helhet i Bilaga B15. 

 

Motionärens yrkande: 

”Jag yrkar att man bestämmer en maxgräns på tre mandatperioder i följd för en och samma 

person att ingå i SRRS Centralstyrelse.” 

 

Styrelsens yttrande:  

SRRS stadgar följer SKKs typstadgar.  

Samtliga personer som ingår i SRRS Centralstyrelse är valda av Fullmäktigemötets delegater, 

som i sin tur har utsetts av respektive lokalavdelning. 

SRRS centralstyrelse har de senaste åren bestått av en blandning av erfarna och nya 

styrelsemedlemmar, vilket väl har främjat nytänkande samtidigt som det inom styrelsen finns 

mycket god erfarenhet och kunskap om SKK-organisationen och de regelverk som en 

specialklubb inom SKK måste efterleva. Såväl nytänkande som erfarenhet är viktiga 

komponenter för ett fungerande styrelsearbete och en fungerande förening. 

SRRS valberedning har sedan ett antal år tillbaka haft viss svårighet att finna personer som vill 

och kan arbeta för föreningen på sin fritid utan ekonomisk ersättning. Likaså har 

centralstyrelsen haft viss svårighet att finna personer som är villiga att arbeta i de olika 

kommittéerna. Att begränsa antalet mandatperioder för styrelsemedlemmarna skulle teoretiskt 

kunna försätta SRRS i en situation där man riskerar klubbens fortlevnad. Detta på grund av att 

det saknas nya kandidater till förtroendeposterna samtidigt som befintliga styrelsemedlemmar 

av stadgeskäl inte har tillåtelse att sitta kvar. 

 

Styrelsen yrkar att förslaget avslås. 
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11.4. MOTION 4: OMPRÖVNING AV HEDERSMEDLEMSKAP  

 

Motionen kan läsas i sin helhet i Bilaga B16. 

 

Motionärens yrkande: 

”Jag yrkar att man prövar hedersmedlemskapet om/när det framkommer att hedersmedlemmen 

inte föregått som gott exempel för klubben.” 

 

Styrelsens yttrande:  

Hedersmedlem i SRRS föreslås av SRRS centralstyrelse och utses av Fullmäktigemötet. 

Utmärkelsen kan tilldelas person till följd av att denne historiskt anses ha främjat SRRS syften 

på ett förtjänstfullt sätt.  

Hedersmedlemskapet har inga krav på motprestation, men hedersmedlem faller självklart under 

SKK-organisationens regelverk på samma sätt som övriga medlemmar i SRRS. SRRS 

centralstyrelse har inte mottagit någon information om att hedersmedlem har frångått regelverk 

eller på annat sätt handlat olämpligt. 

Hedersmedlemskapet kan redan idag omprövas, till exempel om hedersmedlem handlar på 

sådant sätt att det medför disciplinära åtgärder från SKK. Detta sker då på samma sätt som vid 

tillsättande av hedersmedlem, d.v.s förslag att återkalla hedersmedlemskap lämnas av SRRS 

centralstyrelse till Fullmäktigemötet som beslutar i frågan. 

 

Styrelsen yrkar att förslaget anses besvarat. 
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11.5. MOTION 5: INFÖRANDE AV OBLIGATORISK MÄTNING  

 

Motionen kan läsas i sin helhet i Bilaga B17. 

 

Motionärens yrkande: 

”Jag yrkar att man under två år (exv. 2019-2020) inför mätning av ridgebacks på samtliga 

utställningar”. 

 

Styrelsens yttrande:  

Enligt rasstandarden för Rhodesian Ridgeback är önskvärd mankhöjd 63-69 cm för hanhund 

respektive 61-66 cm för tik. Avvikelser från den önskvärda höjden är inget diskvalificerande 

fel utan bedöms enligt domarens ”fria skön”. 

I det fall Fullmäktigemötet bifaller motionen ska en ansökan om obligatorisk tidsbegränsad 

mätning (2 år) ske till SKKs Utställningskommitté (SKK/UtstK) som bifaller eller avslår 

ansökan. Ansökan måste innehålla en tydlig motivering till varför klubben vill ha obligatorisk 

mätning tillsammans med ett bifogat underlag som ger stöd för önskemålet. Vid bifall gäller 

obligatorisk mätning i alla officiella klasser på alla officiella utställningar. Efter slutförd 

mätperiod ska klubben utvärdera resultatet och rapportera tillbaka till SKK/UtstK. 

Motionen saknar underlag som styrker motionärens påstående att ”rasen har tendens att bli 

större”. Motionen beskriver inte heller vilka åtgärder som motionären anser att en genomförd 

mätperiod bör resultera i. 

Styrelsen anser att arbetsinsatsen för införande av obligatorisk mätning i nuläget inte står i 

paritet med nyttan utifrån ett rasperspektiv. Styrelsen ser hellre att ett rasövergripande fokus 

koncentreras till de mål och strategier som finns definierade i RAS version 2 (2018). 

Styrelsen yrkar att förslaget avslås. 
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BILAGOR 

 

BILAGA BESKRIVNING 

B1 SRRS/Norra verksamhetsberättelse 2017 

B2 SRRS/Norra resultaträkning 2017 

B3 SRRS/Norra balansräkning 2017 

B4 SRRS/Östra verksamhetsberättelse 2017 

B5 SRRS/Östra resultaträkning 2017 

B6 SRRS/Östra balansräkning 2017 

B7 SRRS/Västra verksamhetsberättelse 2017 

B8 SRRS/Västra resultaträkning 2017 

B9 SRRS/Västra balansräkning 2017 

B10 SRRS/Södra verksamhetsberättelse 2017 

B11 SRRS/Södra resultaträkning 2017 

B12 SRRS/Södra balansräkning 2017 

B13 Motion 1: Hälsa och genetisk variation hos Rhodesian Ridgeback 

B14 Motion 2: Revidering RAS 

B15 Motion 3: Begränsning av mandatperioder för centrala styrelsemedlemmar 

B16 Motion 4: Omprövning av hedersmedlemskap 

B17 Motion 5: Införande av obligatorisk mätning 
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B1.  SRRS/NORRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Styrelsen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige lokalavdelning Norra avger 

härmed följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden 2017-05-21 – 2018-

02-18. 

Lokalavdelningen omfattar sedan 2014-12-30 länen Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, 

Västerbotten, och Västernorrland. 

ÅRSMÖTE 

ORDINARIE ÅRSMÖTE 

Vid SRRS/Norras ordinarie årsmöte 2017-02-12 genomfördes val av förtroendevalda i 

enlighet med valberedningens förslag (årsmötets dagordning punkt 13, 14, 15 samt 

omedelbart justering punkt 16). 

Efter årsmötet visade det sig att delar av de förtroendevalda, däribland vald ordförande, 

inte hade tillfrågats om uppdraget och således inte heller accepterat detsamma. Det fanns 

inte heller intresse hos dessa personer att utifrån rådande situation åta sig de 

förtroendeuppdrag som de blivit valda för, vilket är förståeligt. 

En lösning på den uppkomna situationen hade varit att den valda styrelsen konstituerade 

sig och att utsedd vice ordförande omedelbart trädde in som ordförande. Detta var dock 

inte genomförbart eftersom det vid intresseförfrågan framkom att ingen av de valda 

styrelsemedlemmarna vill åta sig uppdraget som vice ordförande, ej heller som sekreterare 

eller kassör. Styrelse vald vid ordinarie årsmöte sammanträdde aldrig. 

Utöver ovanstående fanns det efter ordinarie årsmöte även vakanser på förtroendeposterna 

revisorssuppleant samt en ledamot i valberedningen. 

EXTRA ÅRSMÖTE 

Mot bakgrund av punkt 2.1.1 inkom SRRS/Norras revisor Catarina Edlund, i enlighet med 

SRRS stadgar för lokalavdelningar §6 mom 1, 2017-04-02 till SRRS Centralstyrelse med 

begäran att SRRS/Norra skulle utlysa ett extra årsmöte där val av förtroendeposter skulle 

göras om i sin helhet. Revisorns yrkande bifölls enhälligt av SRRS Centralstyrelse vid 

styrelsemöte 2017-04-04 §210.2. 

SRRS/Norras extra årsmöte hölls 2017-05-21via Skype från ett antal i kallelsen fördefinierade 

platser varifrån lokalavdelningens medlemmar kunde delta i mötet. 

FÖRTROENDEVALDA 

Lokalavdelningen har sedan extra årsmöte 2017-05-21 företrätts enligt följande: 

STYRELSE 

 Ordförande:  Hélène Lewinter  

 Ledamot:  Maria Forsberg (vice ordförande) 

 Ledamot:  Eva Bryntse (sekreterare) 

 Ledamot:  Maria Lundin (kassör) 

 Ledamot:  Anneli Arnell 

 Ledamot:  Jonny Jägerving 

 Ledamot:  Birgitta Norberg 

 Suppleant:  Erika Öhlin 

 Suppleant:  Marie Edin 

 Suppleant:  Cecilia Enström 

 Suppleant:  Michael Hindström 
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Lokalavdelningens firma har tecknats var för sig av ordförande Hélène Lewinter och kassör 

Mia Lundin. 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av ordförande Hélène Lewinter, ledamot Maria 

Forsberg och kassör Mia Lundin. 

Under mandatperioden har lokalstyrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 6 

styrelsemöten. Protokoll från dessa möten har blivit vederbörligen justerade och originalen 

förvaras hos lokalavdelningens sekreterare. Kopior av protokollen finns publicerade på 

lokalavdelningens hemsida. 

REVISORER 

 Revisor:   Catarina Edlund 

 Revisorssuppleant:  Vakant 

VALBEREDNING 

 Sammankallande:  Tori Malm (t.o.m 2017-11-10)  

 Ledamot:   Linda Calamnius 

 Ledamot:   Anna-Lena Sjöholm (t.o.m 2017-06-26) 

Anna-Lena Sjöholm meddelade 2017-06-26 att hon med omedelbar verkan önskade avsluta sitt 

uppdrag som ledamot i SRRS/Norras valberedning. Sedan dess har posten varit vakant. 

Tori Malm meddelade 2017-11-10 att hon med omedelbar verkan önskade avsluta sitt uppdrag 

som sammankallande i SRRS/Norras valberedning. Sedan dess har posten varit vakant. 

FULLMÄKTIGEDELEGATER 

Utifrån lokalavdelningens medlemsantal 2016-12-31 kunde lokalavdelningen utse 2 

Fullmäktigedelegater. Nedanstående personer har utsetts att företräda lokalavdelningen som 

Fullmäktigedelegater under perioden 2017-02-12  – 2018-02-18. 

 Delegater: Hélène Lewinter och Eva Bryntse. 

 Suppleanter: Inga suppleanter utsedda. 

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2017-04-16 representerades lokalavdelningen av Hélène Lewinter 

och Eva Bryntse. 

MEDLEMMAR 

Lokalavdelningen hade per 2016-12-31 142 medlemmar, vilket är en förändring med +7%  

(+10 medlemmar) gentemot samma tidpunkt föregående år. Det genomsnittliga 

medlemsantalet under den senaste tioårsperioden 2008-2017 är 128 medlemmar per år. 
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VERKSAMHET 

VERKSAMHETSPLAN 

Lokalstyrelsen har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan enligt följande: 

 Arbeta för att genomföra LyckoRRuset 
2017 ställdes denna aktivitet in. 

 Arbeta för att genomföra en viltspårstävling 
Tillsammans med lokal aktör genomfördes denna 2017-07-29 

 Arbeta för att genomföra en avels- och uppfödarträff för medlemmar i Norra 
Denna genomfördes på Härnösands Brukshundsklubb 2017-11-19 

 Arbeta för att genomföra det årliga Ridgeracet 
2017 ställdes denna aktivitet in. 

 Sköta löpande ärenden från SRRS/C och SKK. 
Detta har gjorts löpande. 

ÖVRIGA ÄRENDEN/AKTIVITETER 

Därutöver har lokalstyrelsen aktivt arbetat med följande: 

 SRRS Specialklubbskonferens 2017 
Hélène Lewinter och Eva Bryntse representerade lokalavdelningen vid SRRS 

specialklubbskonferens 2017-04-16 – 2017-04-17. Vid konferensen deltog representanter 

från samtliga lokalavdelningar, kommittéer samt centralstyrelse. Det var två dagar med 

presentationer och grupparbeten som gav idéer och inspiration till vårt fortsatta arbete 

inom klubben. Därtill blev det inte minst många goda skratt och trevlig samvaro! 

 Officiell utställning 
Hölls i Sundsvall av den tidigare/avgående styrelsen 2017-07-16 

MARKNADSKANALER 

 Ridgeback-Nytt 

Lokalstyrelsen har under året publicerat lokalt material i ett flertal nummer av tidningen, i 

form av styrelsepresentation samt reportage från ett urval av de aktiviteter som anordnats. 

 Hemsida 

Samtliga lokalavdelningens aktiviteter har annonserats via lokalavdelningens hemsida 

www.srrs.org/norra. Hemsidan har under året också uppdaterats med reportage och bilder 

från ett urval av genomförda arrangemang, både i syfte att visa vad som händer inom 

lokalavdelningen och att inspirera medlemmar att delta vid kommande arrangemang. 

 Facebookgrupp 

Som komplement till hemsidan har lokalavdelningens Facebook-grupp ”SRRS Norra” 

använts för att sprida både information om både planerade aktiviteter och bilder från 

genomförda arrangemang. 

 

http://www.srrs.org/norra
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B2. SRRS/NORRA RESULTATRÄKNING 2017 
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B3. SRRS/NORRA BALANSRÄKNING 2017 
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B4. SRRS/ÖSTRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Styrelsen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige lokalavdelning Östra avger härmed 

följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden 2017-02-12 – 2018-02-17. 

Lokalavdelningen omfattar sedan 2014-12-30 länen Gotland, Stockholm, Södermanland, 

Uppsala samt Östergötland. 

FÖRTROENDEVALDA 

Lokalavdelningen har sedan ordinarie årsmöte den 2017-02-12 företrätts enligt följande: 

STYRELSE 

 Ordförande:  Anders Cronhäll 

 Ledamot:   Lena Sköld (vice ordförande) 

 Ledamot:   Jonas Lejonklou (sekreterare) 

 Ledamot:   Izabella Hammar (tidigare Ahlberg) (kassör) 

 Ledamot:   Ninni Stener 

 Suppleant:   Pernilla Hallström 

 Suppleant:   Pernilla Ahlsvärd 

 Suppleant:   Malin Nettelbladt 

Lokalavdelningens firma har tecknats var för sig av ordförande Anders Cronhäll och kassör 

Izabella Hammar. 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av ordförande Anders Cronhäll och vice ordförande 

Lena Sköld och kassör Izabella Hammar. 

Under mandatperioden har lokalstyrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 10 

styrelsemöten och ett antal planeringsmöten. Protokoll från styrelsemöten har blivit 

vederbörligen justerade och originalen förvaras hos lokalavdelningens sekreterare. Kopior av 

protokollen finns publicerade på lokalavdelningens hemsida. 

Under verksamhetsåret valde sekreterare Jonas Lejonklou av privata skäl att frånsäga sig sitt 

uppdrag. Då detta skedde mot slutet av året bedömde styrelsen det inte rimligt att kalla till en 

extrastämma för att välja en ny ledamot, utan sekreterarens sysslor har fördelats på övriga 

styrelsemedlemmar. 

REVISORER 

 Revisor:   Carina Hedrum 

 Revisorssuppleant:  Emma Karlsson 

VALBEREDNING 

 Sammankallande:  Maria Kirkegaard-Lundström 

 Ledamot:  Ulrika Stiernblad 

 Ledamot:   Lilly-Ann Forsman 

FULLMÄKTIGEDELEGATER 

Utifrån lokalavdelningens medlemsantal 2016-12-31 kunde lokalavdelningen utse 8 

Fullmäktigedelegater. Nedanstående personer har utsetts att företräda lokalavdelningen som 

Fullmäktigedelegater under perioden 2017-02-12 – 2018-02-17. 

 Delegater: Hanna Karlsson, Ingela Wredlund, Izabella Hammar, Malin Nettelbladt, Lena 

Sköld och Madelaine Rörström. 

 Suppleanter: Inga suppleanter utsedda. 

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2017-04-16 representerades lokalavdelningen av Hanna Karlsson, 

Ingela Wredlund, Izabella Hammar, Malin Nettelbladt, Lena Sköld och Madelaine Rörström. 
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MEDLEMMAR 

Lokalavdelningen hade per 2017-12-31 527 medlemmar, vilket är en förändring med -2,7% 

(14 medlemmar) gentemot samma tidpunkt föregående år. Det genomsnittliga medlemsantalet 

under den senaste tioårsperioden 2008-2017 är 537 medlemmar per år. 

 

VERKSAMHET 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Lokalstyrelsen har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan enligt följande: 

 Utställningar 

Lokalavdelningen har under året anordnat två officiella utställningar. 

- 2017-05-28 med Vanessa Moyano som domare och 83 anmälda ekipage (inklusive 2 i 

mönstringsklass). Platsen var som många gånger tidigare Almare-Stäket i 

Kungsängen. 

- 2017-09-03 med Karl-Erik Johansson som domare och 69 anmälda ekipage (inklusive 

2 i mönstringsklass). Platsen för evenemanget var som tidigare under året Almare- 

Stäket i Kungsängen. 

 Viltspår 
Den 22:a oktober anordnade styrelsen ett tillfälle för medlemmarna att deltaga i öppna 

spår. Platsen för detta var Norra Sorunda. Totalt fem ekipage deltog. 

 Ridgebackrace 
Lokalavdelningen har under året anordnat tre kvällar med Ridgebackrace: 2017-06-12, 

2017-06-13 och 2017-10-08. De har riktat sig främst mot de medlemmar som inte 

tidigare har provat på att race’a med sina hundar, men har också besökts av mer erfarna. 

På det hela taget har det varit en uppskattad aktivitet. Under de två dagarna i juni 

uppmuntrades också deltagarna att ta med sig förtäring, vilket var omtyckt. 

 Rasmonter 
P.g.a. en administrativ miss, såg det till en början inte ut att bli någon rasmonter i år. Som 

tur var blev vi efter upprepade förfrågningar erbjudna en monterplats med anledning av 

ett sent återbud från annan ras. Detta medförde att vi under helgen den 16-17 december 

återigen kunde fylla montern med bilder (och riktiga exempel) av vår ras. Som alltid var 

montern välbesökt och fylld med aktivitet. Stort tack till Nadine, Elin, Anna-Lena, 

Margaretha, Annelie, Peter, Canan och Elin som förutom medlemmar ur styrelsen, 

representerade SRRS i montern. 

 Ridgebackpromenader 
Styrelsen har under året tagit initiativ till tre stycken träffar/promenader, anpassade för de 

som vill låta sin RR träffa andra hundar ur samma ras eller för de som inte idag har rasen, 
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men som funderar på att skaffa. Datum för dessa promenader har varit 2017-10-01,  

2017-12-03 och 2017-12-26. 

Föreläsningar 
Lokalavdelningen anordnade 2017-09-30 en föreläsning med Mervi Kärki. Föreläsningen 

ägde rum i Näsby. 

 Hundlöpet 
Även i år har styrelsen uppmuntrat till aktivitet med sin hund genom att utmana 

föreningens medlemmar att delta i Hundlöpet. Årets Hundlöpet ägde rum 2017-09-17, 

och det var tre stycken ekipage som deltog i vår utlysta tävling. Stort grattis till Karolina, 

Magdalena och Izabella med sina fyrfota vänner som tog sig hela vägen i mål. 

ÖVRIGA ÄRENDEN/AKTIVITETER 

Därutöver har lokalstyrelsen aktivt arbetat med följande: 

 SRRS Specialklubbskonferens 2017 
Izabella Ahlberg, Malin Nettelbladt och Lena Sköld representerade lokalavdelningen vid 

SRRS specialklubbskonferens 2017-04-16 – 2017-04-17. Vid konferensen deltog 

representanter från samtliga lokalavdelningar, kommittéer samt centralstyrelse. Det var 

två dagar med presentationer och grupparbeten som gav idéer och inspiration till vårt 

fortsatta arbete inom klubben. Därtill blev det inte minst många goda skratt och trevlig 

samvaro! 

MARKNADSKANALER 

 Ridgeback-Nytt 

Lokalstyrelsen har under året publicerat lokalt material i varje nummer av tidningen, i 

form av styrelsepresentation samt reportage från ett urval av de aktiviteter som anordnats. 

I RR-nytt nummer fyra publicerades dessutom SRRS/Östras aktivitetssida, på uppdrag av 

SRRS/C. 

 Hemsida 

Samtliga lokalavdelningens aktiviteter har annonserats via lokalavdelningens hemsida 

www.srrs.org/ostra. Hemsidan har under året också uppdaterats med reportage och bilder 

från ett urval av genomförda arrangemang, både i syfte att visa vad som händer inom 

lokalavdelningen och att inspirera medlemmar att delta vid kommande arrangemang. 

 Facebookgrupp 

Som komplement till hemsidan har lokalavdelningens Facebook-grupp ”SRRS Östra” 

använts för att sprida både information om både planerade aktiviteter och bilder från 

genomförda arrangemang. Gruppen är också öppen för gruppmedlemmarna att göra 

inlägg och framföra önskemål om aktiviteter till lokalstyrelsen. 

http://www.srrs.org/ostra
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B5. SRRS/ÖSTRA RESULTATRÄKNING 2017  
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B6. SRRS/ÖSTRA BALANSRÄKNING 2017 
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B7. SRRS/VÄSTRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Styrelsen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige lokalavdelning Västra  avger 

härmed följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden 2017-02-19 – 2018-

02-18. 

Lokalavdelningen omfattar sedan 2014-12-30 länen Dalarna, Värmland, Västmanland, Västra 

Götaland och Örebro. 

FÖRTROENDEVALDA 

Lokalavdelningen har sedan ordinarie årsmöte 2017-02-19 företrätts enligt följande: 

STYRELSE 

 Ordförande:  Titti Jansson  

 Ledamot:  Malin Dybäck (vice ordförande) 

 Ledamot:  Helena Wassén (sekreterare) 

 Ledamot:  Malin Holgersson (kassör) 

 Ledamot:  Helena G Österberg 

 Suppleant:  Caroline Svensson 

 Suppleant:  Sara-Lena Aspetorp 

 Suppleant:  Anki Rådman 

 Suppleant:  Maria Hjärtström 

 

Lokalavdelningens firma har tecknats var för sig av ordförande Titti Jansson och kassör Malin 

Holgersson. 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av ordförande Titti Jansson, ledamot Helena Wassén 

och ledamot Malin Holgersson. 

Under mandatperioden har lokalstyrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 9 

styrelsemöten. Protokoll från dessa möten har blivit vederbörligen justerade och originalen 

förvaras hos lokalavdelningens sekreterare. Kopior av protokollen finns publicerade på 

lokalavdelningens hemsida. 

REVISORER 

 Revisor:   Sonja Nilsson 

 Revisorssuppleant:  Petra Thelander 

VALBEREDNING 

 Sammankallande:  Jan Persson  

 Ledamot:   Pia Salomonsson 

 Ledamot:   Malin Jönsson 

FULLMÄKTIGEDELEGATER 

Utifrån lokalavdelningens medlemsantal 2016-12-31 kunde lokalavdelningen utse 6 

Fullmäktigedelegater. Nedanstående personer har utsetts att företräda lokalavdelningen som 

Fullmäktigedelegater under perioden 2017-02-19 – 2018-02-18. 

 Delegater: Titti Jansson, Helena Wassén, Helena G-Österberg, Malin Holgersson, Malin 

Dybeck och Sara-Lena Aspetorp. 

 Suppleanter: Maria Hjärtström, Anki Rådman och Caroline Svensson. 

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2017-04-16 representerades lokalavdelningen av Titti Jansson, 

Helena Wassén och Malin Holgersson. 
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MEDLEMMAR 

Lokalavdelningen hade per 2017-12-31 299 medlemmar, vilket är en förändring med -3%  

(-9 medlemmar) gentemot samma tidpunkt föregående år. Det genomsnittliga medlemsantalet 

under den senaste tioårsperioden 2008-2017 är 224 medlemmar per år. 

 

VERKSAMHET 

VERKSAMHETSPLAN 

Lokalstyrelsen har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan enligt följande: 

 Aktivitetsgrupp Västra Götaland 

Under året har en aktivitetsgrupp, bestående av Joachim Bonander, Jan Persson, Emelie 

Stenman och Ann-Sophie Lindman, genomfört regelbundna promenader i Delsjöområdet 

i Göteborg. Uppslutningen har varit väldigt god och promenaderna har varit mycket 

uppskattade.  

Gruppen har även organiserat och genomfört en officiell viltspårstävling vid Bojetorpet 

den 1 maj. 17 hundar kom till start i år. Deltagarna har även fungerat som 

kontaktpersoner i området Västra Götaland. Gruppen har använts sig av fb-gruppen, 

Rhodesian Ridgeback/Stor-Göteborg som informationskanal samt vår hemsida i 

samarbete med lokalavdelningen. Vi i styrelsen ser aktivitetsgruppen som en viktig och 

betydelsefull del av vår verksamhet, för att nå ut till så många medlemmar som möjligt. 

 Viltspårstävling Väne-Ryr 

1 maj anordnades den traditionella viltspårstävlingen i Väne-Ryr på Boje-Torpet hos 

Inger och Roger Skoglund. Ordinarie öppenklass och 17 hundar kom till start, en ökning 

med 7 hundar mot året innan, vilket känns väldigt roligt. Dagen blev mycket lyckad och 

många duktiga spårare visade prov på gott spårarbete i skog och mark och dagen 

avslutades med grillning och fika i solskenet innan prisutdelning. 

 BISS-17: Officiell utställning 

Den 5-6 augusti anordnade SRRS Västra i samarbete med Centrala, en 

certifikatutställning vid Skutberget i Karlstad.  

Domare för samtliga klasser var Petra Stracke från Tyskland. Beatrice Hultfeldt och 

Kamilla Börjesson såg till att humöret var på topp som vanligt. Sammanlagt deltog 108 

hundar och det blev en lyckad helg i Värmland med mycket umgänge och många vackra 

hundar. 

 BISS-17: Officiell lydnadstävling 

I samband med Biss-utställningen anordnades en lydnadstävling på fredag kväll. Fem 

ekipage kom till start, i Startklassen. Lydnadsdomare var Daniel Halvarsson. 
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 Promenader/träffar för våra medlemmar 

Under året har promenader i Karlstad och Arvika genomförts. Träffarna har alltid startat 

med en gemensam promenad och avlutats med ett frivilligt släpp. En av promenaderna 

hade upplägget , Aktivitetspromenad. Antal deltagare har varietet mellan 0-20 hundar.  

2017-04-19, 2017-06-20, 2017-12-28, 2018-01-21 

 Träningshelg utställning 

Lokalavdelningen arrangerade två träningsdagar med inriktning på utställning den 14 maj 

i Karlstad, för Jeanette Spångberg och den andra den 24 juli för Tina Gavling i 

Värmskog.  

Både Tina och Jeanette har lång och gedigen kunskap av både rasen och 

utställningsringen. Vid båda tillfällena inleddes träningen med ett teoripass, där allt från 

motivation och anatomi diskuterades. Alla deltagare fick individuell träning och under 

Jeanettes och Tinas proffsiga ledning kunde både hundar och medlemmar vända hemåt 

trötta men mycket inspirerade inför kommande utställningar. Den 14 maj deltog sju 

hundar och den 26 juli deltog 10 hundar. 

 BPH 

I samarbete med Arvika brukshundklubb anordnades ett BPH i Arvika den 20 augusti.  

En RR genomförde banan med goda och stabila resultat, vilket var mycket trevligt att se. 

Lokalavdelningen bjöd på fika och dagen gav tillfälle till trevligt umgänge och mycket 

hundprat. Dagen delades med Whippetklubben, för att antal RR-hundar var så få. 

 RR-race 

I samarbete med Örebro hundkapplöpningsklubb anordnades ett race i Örebro den 14 

oktober. Det blev en solig och mycket lyckad dag där tio hundar provade på att köra race 

på hundkapplöpningsbana. Dagen bjöd på härlig fart och ivriga hundar som jagade trasan. 

Några körde hela varvet runt medan andra valde att snabbare återvända till matte eller 

husse när avståndet blev för stort. Dagen avslutades med go fika i härligt solsken. 

 Profilklädsel 

Försäljning av medlemsvästar har skett vid ett tillfälle under året. 

ÖVRIGA ÄRENDEN/AKTIVITETER 

Därutöver har lokalstyrelsen aktivt arbetat med följande: 

 SRRS Specialklubbskonferens 2017 
Titti Jansson, Helena Wassén och Malin Holgersson representerade lokalavdelningen vid 

SRRS specialklubbskonferens 2017-04-16 – 2017-04-17. Vid konferensen deltog 

representanter från samtliga lokalavdelningar, kommittéer samt centralstyrelse. Det var 

två dagar med presentationer och grupparbeten som gav idéer och inspiration till vårt 

fortsatta arbete inom klubben. Därtill blev det inte minst många goda skratt och trevlig 

samvaro! 

 Viltspårkurs  

Inställd pga. av för få anmälningar.  

 Träningshelg lydnad/kontakt.  

Den 2-3 december anordnades en på träningshelg för instruktören Pia Albinsson. Pia har 

under lång period själv tävlat på hög nivå inom tävlingslydnad och bruks (SM och 

landslag) och har stor erfarenhet av många olika raser.  

Hon är dessutom en otroligt duktig pedagog, som har förmågan att hjälpa både hund och 

förare till att utvecklas på ett positivt sätt. Det blev otroligt givande och roliga dagar 

under Pias ledning, som alltid bemöter alla ekipage på individuell nivå. Motivation, 

attityd och glädje är några av Pias ledord. Hon hjälpte både hund och förare att lyckas 

tillsammans, vilket var väldigt roligt att se. Sju hundar deltog varav fyra RR.  

MARKNADSKANALER 

 Ridgeback-Nytt 

Lokalstyrelsen har under året publicerat lokalt material i varje nummer av tidningen, i 

form av styrelsepresentation samt reportage från ett urval av de aktiviteter som anordnats. 
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 Hemsida 

Samtliga lokalavdelningens aktiviteter har annonserats via lokalavdelningens hemsida 

www.srrs.org/vastra. Hemsidan har under året också uppdaterats kontinuerligt med 

reportage och bilder från genomförda arrangemang, både i syfte att visa vad som händer 

inom lokalavdelningen och att inspirera medlemmar att delta vid kommande 

arrangemang. 

 Facebookgrupp 

Som komplement till hemsidan har lokalavdelningens Facebook-grupp ”SRRS Västra” 

använts för att sprida både information om både planerade aktiviteter och bilder från 

genomförda arrangemang. Gruppen är också öppen för gruppmedlemmarna att göra 

inlägg och framföra önskemål om aktiviteter till lokalstyrelsen. 

http://www.srrs.org/vastra
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B8. SRRS/VÄSTRA RESULTATRÄKNING 2017 
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B9. SRRS/VÄSTRA BALANSRÄKNING 2017 
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B10. SRRS/SÖDRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Styrelsen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige lokalavdelning Södra avger 

härmed följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden 2017-02-19 – 2018-

02-18. 

Lokalavdelningen omfattar sedan 2014-12-30 länen Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, 

Kronoberg och Skåne. 

FÖRTROENDEVALDA 

Lokalavdelningen har sedan ordinarie årsmöte 2017-02-19 företrätts enligt följande: 

STYRELSE 

 Ordförande:  Magnus Lundberg  

 Ledamot:  Lena Nilsson (vice ordförande) 

 Ledamot:  Ulrika Hall (sekreterare) 

 Ledamot:  Margareta Lantz (kassör) 

 Ledamot:  Henrietta Lindqvist 

 Suppleant:  Lisbeth Hansen 

 Suppleant:  Jessica Ekstrand 

 

Ovanstående konstitution blev gällande från och med extra konstituerande möte 2017-04-25. 

Vid ordinarie konstituerande möte 2017-02-19 konstituerande styrelsen sig enligt följande: 

Vice ordförande: Lena Nilsson, Sekreterare Henrietta Lindqvist och kassör Ulrika Hall. 

Lokalavdelningens firma har tecknats var för sig av vice ordförande Lena Nilsson (2017-02-19 

-- 2017-04-25), kassör Ulrika Hall (2017-02-19 -- 2017-04-25), ordförande Magnus Lundberg 

(2017-04-26 -- 2018-02-18)  och kassör Margareta Lantz (2017-04-26 -- 2018-02-18). 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av ordförande Magnus Lundberg, ledamot Lena 

Nilsson och ledamot Henirietta Lindqvist. 

Under mandatperioden har lokalstyrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 12 

styrelsemöten. Protokoll från dessa möten har blivit vederbörligen justerade och originalen 

förvaras hos lokalavdelningens sekreterare. Kopior av protokollen finns publicerade på 

lokalavdelningens hemsida. 

REVISORER 

 Revisor:   Karolina Jacobson 

 Revisorssuppleant:  Lars-Gunnar Lantz 

VALBEREDNING 

 Sammankallande:  Britt-Marie Stjärnfeldt  

 Ledamot:    Jeanette Larsson (t.o.m 2017-08-30) 

 Ledamot:   Ingrid Taylor 

Jeanette Larssons mandatperiod i valberedningen avslutades automatiskt 2017-08-30 då hennes 

medlemskap i SRRS löpte ut och inte förnyades. Sedan dess har posten varit vakant. 

FULLMÄKTIGEDELEGATER 

Utifrån lokalavdelningens medlemsantal 2016-12-31 kunde lokalavdelningen utse 7 

Fullmäktigedelegater. Nedanstående personer har utsetts att företräda lokalavdelningen som 

Fullmäktigedelegater under perioden 2017-02-19 – 2018-02-18. 

 Delegater: Magnus Lundberg, Ulrika Hall, Jessica Ekstrand, Margareta Lantz, Lena 

Nilsson, Lisbeth Hansen och Henrietta Lindkvist. 

 Suppleanter: Cornelia Lundblad Olsson, Camilla Olofsson och Kristina Fält. 
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Vid SRRS Fullmäktigemöte 2017-04-16 representerades lokalavdelningen av Magnus 

Lundberg, Ulrika Hall, Jessica Ekstrand, Margareta Lantz, Camilla Olofsson och Kristina Fält. 

MEDLEMMAR 

Lokalavdelningen hade per 2017-12-31 352 medlemmar, vilket är en förändring med -0,3%  

(-1 medlem) gentemot samma tidpunkt föregående år. Det genomsnittliga medlemsantalet 

under den senaste tioårsperioden 2008-2017 är 328 medlemmar per år. 

 

VERKSAMHET 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Lokalstyrelsen har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan enligt följande: 

 BPH 

Har under 2017 genomförts vid två tillfällen: i Lund 2017-05-07 med fem deltagande RR 

och i Örkelljunga 2017-10-22 med sju deltagande RR.  

 Officiell utställning 

Årets officiella utställning ägde rum på Röstånga Gästis 2017-09-10 med 64 anmälda 

hundar. Domare vara Nada Nikolic från Danmark och till sin hjälp hade hon 

ringsekreterarna Beatrice Hultfeldt och Kamilla Börjesson. Strålande väder och härligt 

engagemang från alla inblandade gav oss alla en trevlig dag. Vi tackar alla medhjälpare, 

sponsorer, Bengtssons Tvättmaskinsservice och Röstånga Gästgivaregård.  

 Viltspår 

Klubbens medlemmar fick under två dagar, 2017-05-22 och 2017-05-23, möjlighet att 

prova på viltspår. 20 stycken förväntansfulla RR med sina ägare samlades vid 

Finnstorpsdammen i Kågeröd för att ta sig an spåren. Efter väl genomfört arbete bjöds det 

på korvgrillning och samkväm. Många blev taggade vilket arrangören fick erfara på deras 

nästa spårkurs då majoriteten var RR.  

 Lure coursing 

Efter en del arbete lyckades vi få möjlighet att få prova lure coursing. Datum sattes till 

2017-10-15 och platsen var i närheten av Växjö. Tyvärr fick vi ställa in denna aktivitet på 

grund av för få deltagare.  

 Banrace 

Har genomförts 2017-07-16 på Cimbria Hundkappbana i Simrishamn. 16 st hundar med 

ägare trotsade regnet för att genomföra sina race. Ytterligare ett tillfälle var planerat till 

2017-10-29 men detta fick tyvärr ställas in då regnet tyvärr gjort banan oanvändbar.  

 Utbildning för certifierade utställningsarrangörer (CUA) 
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Tyvärr har det inte funnits någon kurs inom rimligt avstånd under det gångna året. 

Påtryckningar har gjorts till Sydskånska Kennelklubben utan något gensvar och kontakt 

har även tagits med CUA-Handledare för att ordna egen utbildning. Vi är nu uppsatta på 

intresselistan hos Småland-Ölands Kennelklubb som planerar en utbildning under 2018.  

ÖVRIGA ÄRENDEN/AKTIVITETER 

Därutöver har lokalstyrelsen aktivt arbetat med följande: 

 SRRS Specialklubbskonferens 2017 
Magnus Lundberg, Ulrika Hall, Margareta Lantz och Jessica Ekstrand representerade 

lokalavdelningen vid SRRS specialklubbskonferens 2017-04-16 – 2017-04-17. Vid 

konferensen deltog representanter från samtliga lokalavdelningar, kommittéer samt 

centralstyrelse. Det var två dagar med presentationer och grupparbeten som gav idéer och 

inspiration till vårt fortsatta arbete inom klubben. Därtill blev det inte minst många goda 

skratt och trevlig samvaro! 

 Tränings-och-prova-på-helg i spår, sök och rapport 

En mycket uppskattad träningshelg ordnades och hölls av Petra Väljä, Inger Ström och 

Annette Fröstberg i Sävsjö 2017-06-03 – 2017-06-04. Vi tackar för ert initiativ och 

hoppas på upprepning.  

 Ringträning 

Anordnades under två kväller, 2017-07-11 och 2017-07-12, på Helsingborgs 

Brukshundsklubb med Tina Gavling som instruktör och 11 deltagare respektive kväll.  

 Föreläsning ”Starka tillsammans 

Jenny Wibäck föreläste om hundträning och mental träning på Röstånga Gästgivaregård 

2017-08-30. Föreläsningen var mycket välbesökt med strax över 50 deltagare, dock var 

det svagt intresse från vara medlemmar (10 st). 

 Grillkväll i samband med officiell utställning 

Kvällen före, 2017-09-09, vår officiella utställning inbjöds våra medlemmar till en 

grillkväll. ”Vår” ringsekreterare Beatrice Hultfeldt, lagkapten för Queens of BBQ, 

dukade upp en superb grillbuffé som blev mycket uppskattad.  

 Föreläsning ”Fysträning / Massage / Stretching” 

Vi arrangerade en föreläsning/utbildning för hemmabruk, 2017-09-17 (del 1) och 2017-

09-24 (del 2), med Carro Halvorsen från 4Legs4Life. Nio stycken deltagare tog tillfället i 

akt att lära sig mer.  

 Prova-på-nosework 

Åtta stycken RR med ägare samlades på Storegård Hundpark i Bjärred 2017-10-21 för att 

prova på nosework tillsammans med instruktör Karina Nielsen på You & Your Dog Have 

Fun.  

 Sydskånska Kennelklubbens ras- och specialklubbsträff 

Margareta Lantz representerade styrelsen vid träffen 2017-11-30 som handlade mest om 

omorganisationer inom SKK.  

 Föreläsning ”Klåda och allergi hos hund” 

En mycket intressant föreläsning om Klåda och allergi hos hund hölls av veterinär 

Susanne Åhman, specialist i Dermatologi, 2017-12-11 på Röstånga Gästgivargård.  

 Julpromenad 

Genomfördes på Fulltofta Naturområde 2017-12-26 med efterföljande korvgrillning. Ett 

30-tal medlemmar närvarade vid promenaden. Stort tack till Margareta Borglin och 

Gisela Lindberg för er hjälp att anordna detta!  

MARKNADSKANALER 

 Ridgeback-Nytt 

Lokalstyrelsen har under året publicerat lokalt material i varje nummer av tidningen, i 

form av styrelsepresentation samt reportage från ett urval av de aktiviteter som anordnats.  

 Hemsida 
Samtliga lokalavdelningens aktiviteter har annonserats via lokalavdelningens hemsida 
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www.srrs.org/sodra. Hemsidan har under året också uppdaterats kontinuerligt med 

reportage och bilder från genomförda arrangemang, både i syfte att visa vad som händer 

inom lokalavdelningen och att inspirera medlemmar att delta vid kommande 

arrangemang. 

 Facebookgrupp 
Som komplement till hemsidan har lokalavdelningens Facebook-grupp ”SRRS Södra” 

använts för att sprida både information om både planerade aktiviteter och bilder från 

genomförda arrangemang. Gruppen är också öppen för gruppmedlemmarna att göra 

inlägg och framföra önskemål om aktiviteter till lokalstyrelsen. 

http://www.srrs.org/sodra
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B11. SRRS/SÖDRA RESULTATRÄKNING 2017 
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B12. SRRS/SÖDRA BALANSRÄKNING 2017 
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B13. MOTION 1: HÄLSA OCH GENETISK VARIATION HOS RHODESIAN 

RIDGEBACK 
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Styrelsens yttrande gällande motionärens beskrivning av rasens hälsa: 

 Rhodesian Ridgeback Inherited Arrhythmia (RR IVA) 

Agria Breed Profile 2006-2011 (senaste versionen) visar inte att denna sjukdom har 

hög förekomst hos Rhodesian Ridgeback, vare sig avseende orsak till veterinärvård 

eller livskador. 

Enligt nämnda veterinärvårdstatistik så drabbas cirka 1% av de försäkrade hundarna 

av sjukdomar relaterade till hjärta (ospecificerat). Att statistiken visar ökad relativ risk 

har i sig ingen koppling till hur vanligt förekommande sjukdomen är hos rasen, vilket 

även framgår av förklaringstexterna i Agria Breed Profile. 

Förekomsten enligt Agria Breed Profile korrelerar även med SRRS hälsoenkäter för 

treåriga hundar där cirka 1% har rapporterat olika typer av diagnoser relaterat till 

hjärtat. 

Gällande IVA så är autosomal recessiv arvsgång inte trolig, se artikel om sjukdomen i 

Ridgeback-Nytt nr 1/2017. I ett ”webbinar” med K. Meurs hösten 2017 föreslås 

istället dominant nedärvning med ofullständig penetrans, d.v.s andra gener och yttre 

faktorer kan påverka utveckling av sjukdomen. 

 Juvenil Myoklon Epilepsi (JME) 

Agria Breed Profile 2006-2011 (senaste versionen) visar inte att denna sjukdom har 

hög förekomst hos Rhodesian Ridgeback avseende orsak till veterinärvård. Epilepsi 

(ospecificerat) finns däremot med bland de vanligare orsakerna till livskador. Det 

innebär inte att sjukdomen är vanligt förekommande hos rasen, utan att drabbade 

hundar oftare avlider till följd av sjukdomen. Risken för avlivning till följd av epilepsi 

är dock inte högre för Rhodesian Ridgeback än alla raser sammantaget, d.v.s rasen är 

inte överrepresenterad. 

Den låga förekomsten stöds även av SRRS hälsoenkäter som indikerar att mindre än 

1% drabbas av epilepsi (alla typer, JME inkluderat). 

 Lobular Dissecting Hepatitis (LDH) 

LDH är en typ av hepatit. Hepatiter finns inte med i Agria Breed Profile 2006-2011 

(senaste versionen), vare sig som vanliga orsaker till veterinärvård eller livskador hos 

Rhodesian Ridgeback. 

Utifrån vad som är känt för SRRS/AUK finns i dagsläget inom rasen fyra (4) 

bekräftade och ett (1) obekräftat fall av LDH från tre olika föräldrakombinationer.  

 Atopisk dermatit 

I RAS för Rhodesian Ridgeback version 2 (2018) finns sjukdomen med som en av de 

sjukdomar som kräver uppfödarnas gemensamma fokus för att minska frekvensen. 

 Allergi 

I RAS för Rhodesian Ridgeback version 2 (2018) finns sjukdomen med som en av de 

sjukdomar som kräver uppfödarnas gemensamma fokus för att minska frekvensen. 

 Hypotyreos 

Den refererade studien baseras på Rhodesian Ridgebacks i den amerikanska 

populationen, så att rasen betraktas som ”högriskras” i Sverige bör tolkas med 

försiktighet. 

I RAS för Rhodesian Ridgeback version 2 (2018) finns sjukdomen med under 

observandum, d.v.s kunskapen om förekomsten hos den svenska populationen ska 

förbättras. 

 Follikulit 

I RAS för Rhodesian Ridgeback version 2 (2018) finns hudbesvär (däribland 

follikulit) med som en av de sjukdomar som kräver uppfödarnas gemensamma fokus 

för att minska frekvensen. 
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B14.  MOTION 2: REVIDERING RAS 
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B15. MOTION 3: BEGRÄNSNING AV MANDATPERIODER FÖR CENTRALA 

STYRELSEMEDLEMMAR 
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B16. MOTION 4: OMPRÖVNING AV HEDERSMEDLEMSKAP  
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B17. MOTION 5: INFÖRANDE AV OBLIGATORISK MÄTNING  

 

 

 

 

 

 

 

 


