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1. KALLELSE 

Valda delegater och suppleanter kallas härmed till SRRS ordinarie fullmäktigemöte. 

Datum:  Lördagen den 13 april 2019 

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 lyssna. 

2. DELEGATER OCH SUPPLEANTER 

Baserat på medlemsantal 2018-12-31 så kan respektive lokalavdelning utse antal delegater och 

suppleanter enligt nedan.  

• SRRS/Södra  7 delegater & 7 suppleanter 

• SRRS/Västra  7 delegater & 7 suppleanter 

• SRRS/Östra  8 delegater & 8 suppleanter 

• SRRS/Norra  3 delegater & 3 suppleanter 



 

SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2019 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS), Dokumentversion: 1.0, Fastställt datum: 2019-03-05 Sida: 4/44 

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 2018-04-14 – 

2019-04-13. 

4.1. FÖRTROENDEVALDA 

SRRS har sedan ordinarie Fullmäktigemöte den 2018-04-14 företrätts enligt följande: 

4.1.1. CENTRALSTYRELSE 

• Ordförande:  Linda Fredholm 

• Ledamot:   Ann-Sophie Lindman (vice ordförande) 

• Ledamot:   Jessica Persson (sekreterare) 

• Ledamot:   Johan Ahlenius 

• Ledamot:   Lisa Zingel 

• Ledamot:   Linda Johansson 

• Ledamot:   Mari Levänen 

• Suppleant:   Joakim Dahlberg 

• Suppleant:   Ulrika Holm 

• Suppleant:   Sandra Persson 

• Suppleant:  Lilly-Ann Forsman 

• Adjungerad:  Sonja Nilsson (kassör) 

 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Linda Fredholm, ledamot Johan Ahlenius och 

ledamot Jessica Persson. 

Föreningens firma har tecknats av ordförande Linda Fredholm och adjungerad kassör Sonja 

Nilsson var för sig. 

4.1.2. REVISORER 

• Revisor:   Roland Göransson 

• Revisor:   Ulrika Källse 

• Revisorssuppleant:  Axel Nélen 

• Revisorssuppleant:  Stefan Persson 

4.1.3. VALBEREDNING 

• Sammankallande:  Pernilla Johansson 

• Ledamot:   Kjell Rörström 

• Ledamot:   Gurli Eneroth 
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4.2. MEDLEMMAR 

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

Det totala medlemsantalet per 2018-12-31 var 1296 medlemmar fördelade på 1104 

fullbetalande inom Norden, 8 fullbetalande utom Norden, 38 familjemedlemmar, 117 

valpköparmedlemmar och 8 hedersmedlemmar. 37 medlemmar bor utanför Sverige. 

Medlemsavgiften 2018 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 2018-12-31: 

LOKALAVDELNING MEDLEMMAR 2017 MEDLEMMAR 2018 JÄMFÖRELSE 

SRRS/Norra 142 medlemmar 119 medlemmar -23 medlemmar 

SRRS/Östra 527 medlemmar 503 medlemmar -24 medlemmar 

SRRS/Västra 299 medlemmar 304 medlemmar +5 medlemmar 

SRRS/Södra 352 medlemmar 333 medlemmar -19 medlemmar 

 

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, B3, 

B6 och B9. 

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 2018-01-01 – 2018-12-31) 

• Ledamot: Madelaine Rörström (perioden 2018-01-01 – 2018-12-31) 

• Ledamot: Cornelia L. Olsson (perioden 2018-01-01 – 2018-12-31) 

• Ledamot: Jenny Jurnelius (perioden 2018-03-15 – 2018-12-31) 

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 2018-01-01 – 2018-12-31) 

• Ledamot: Johanna Segerlund (perioden 2018-01-01 – 2018-12-31) 

• Ledamot: Ingela Wredlund (perioden 2018-01-01 – 2018-12-31) 

• Ledamot: Ulrika Stiernblad (perioden 2018-12-04 – 2018-12-31) 

4.4.3. SRRS TÄVLINGSKOMMITTÉ (SRRS/TK) 

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

• Sammankallande: Ulrika Hall (perioden 2018-03-15 – 2018-10-30) 

Styrelsen har under större delen av året arbetat med att försöka finna fler personer som varit 

villiga att ingå i SRRS/TK, men intresset har tyvärr varit väldigt lågt. 

Under oktober meddelande Ulrika Hall styrelsen att hon önskade avsluta sitt uppdrag i 

kommittén med omedelbar verkan, vilket styrelsen fastställde vid styrelsemöte 2018-10-30. 

Jessica Persson har därefter under resterande del av 2018 hanterat kommitténs administration i 

väntan på att nya ledamöter skulle finnas och utses. 

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 Ulrika Hall. 

4.5. VERKSAMHET 

Under mandatperioden har styrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 11 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 2018 beslutades följande verksamhetsplan: 

• 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). 

Ordförande i SRRS styrelse har under verksamhetsåret hållit fem stycken 

samverkansträffar där samtliga lokalavdelningar funnits representerade, oftast genom 

lokalavdelningens ordförande. 

Samverkansträffarna har hållits 2018-05-23, 2018-09-05, 2018-11-17, 2019-01-16 och 

2019-03-13 och mötesanteckningar finns lagrade i SRRS gemensamma Dropbox. 

- Gemensam Dropbox 

Såväl centralstyrelse som kommitteér och lokalstyrelser har under året inkommit till 

styrelsen med önskemål om införskaffande av en Dropbox med möjlighet till lagring 

av både gemensam och enskild dokumentation. 

Styrelsen har hörsammat önskemålet och under året införskaffat licenser för Dropbox 

Business och lösningen är tagen i drift sedan februari 2019. 

• Förbättra kommunikationen med medlemmarna genom att: 

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

SRRS har i mars 2019 skapat Facebook-sidan ”Specialklubben Rhodesian Ridgeback 

Sverige” i syfte att kunna kommunicera information till ridgebackägare via Facebook 

som ett komplement till SRRS hemsida. 

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

tidning av intresse för medlemmarna. 

Tidningen har under 2018 kommit ut med sedvanliga fyra nummer. Målet med 

tidningen är att den ska innehålla en blandning av seriösa artiklar (t ex avelsfrågor, 

sjukdomar, hundars beteende) och ett mer lättsamt innehåll. Vissa mindre förändringar 

av utseendet har gjorts, men vi planerar en lite större omgörning av tidningen under 

2019 för att den ska kännas mer aktuell. Under året har vi vid flera tillfällen tagit in 

material från medlemmar, i syfte att öka läsarnas intresse av tidningen. Detta har 

gjorts både i form av längre reportage och som kortare notiser. Detta planerar vi att 

fortsätta med, och vidareutveckla, under 2019. 

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

syfte att informera om SRRS och föreningens verksamhet. 

Detta har tyvärr inte skett under 2018, men har inkluderats i verksamhetsplanen 2019. 

• Förbättra kommunikation med uppfödarna genom att: 

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

SRRS/AUK och SRRS/MK har 2018-07-02 skapat Facebook-gruppen ”SRRS 

Uppfödare”. Gruppen syftar till att vara ett forum för kommunikation mellan SRRS 

och uppfödare samt ett diskussionsforum för avelsrelaterade frågor uppfödare 

emellan. 

Gruppen administreras och modereras av samtliga medlemmar i SRRS/AUK samt 

Ingela Wredlund (SRRS/MK). 

• Förbättra värdet för medlemmarna genom att: 

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

Ridgebackspecialen (BISS-18) arrangerades den 14–15 juli 2018 på Öster Malma i 

Nyköping.  

Lydnadstävlingen ägde rum på lördagen och dömdes av Charlotta Hagström som 

assisterades av tävlingsledare Lena Sköld och tävlingssekreterare Ingela Wredlund.  

I tävlingen deltog 9 hundar varav 7 Rhodesian Ridgebacks. 

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

och tikar på söndagen, samtliga bedömdes av Tino Pehar från Kroatien. Vid 

utställningen deltog 5 mönstring, 11 valpar, 37 hanar och 52 tikar. Under 

lördagskvällen hölls en gemensam middag med trevlig samvaro. 
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Ett reportage från BISS-18 har publicerats i Ridgeback-Nytt nummer 3/2018. 

- Ansvara för utdelning av vandringspriser och listrosetter vid Ridgebackspecialen 

2018. 

Utdelning av listrosetter till topplacerade hundar på SRRS vinnarlistor 2017 samt 

vandringspriser genomfördes av Linda Fredholm och Jessica Persson. Prisutdelningen 

ackompanjerades av bubbel och snacks. 

- Säkerställa att föreningens medlemstidning Ridgeback-Nytt utkommer med fyra 

nummer 2018. 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. 

- Ridgebackskolan ska uppdateras så att den inte innehåller skrivningar i strid med 

gällande lagar. 

Sonja Nilsson har på uppdrag av SRRS styrelse uppdaterat Ridgebackskolan i enlighet 

med uppdraget. 

4.6. PUBLIKATIONER 

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

Fredholm. 

4.6.1. SRRS MEDLEMSTIDNING 

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

1300 exemplar per nummer. Tidningen är i fyrfärg och trycks av Ljungbergs Tryckeri i 

Klippan.  

Redaktör för medlemstidningen har varit Johan Ahlenius. 

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 Johan 

Ahlenius och Jessica Persson. Uppdatering av lokala areor har utförts av lokalt utsedda 

administratörer. 

4.6.3. SRRS ÅRSBOK 

Under 2018 har SRRS givit ut föreningens årsbok för 2017.  

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 

• Hälsa och genetisk variation hos Rhodesian Ridgeback 

SRRS Fullmäktigemöte 2018 gav styrelsen i uppdrag att, i enlighet med motionärens önskemål, ta 

ställning till nedanstående förslag framförda i motion inlämnad av Linda Calamnius.  

Styrelsen fattade vid styrelsemöte 2018-05-08 beslut enligt nedan vilket är i enlighet med 

styrelsens yrkande till Fullmäktigemötet som framgår av Fullmäktigehandlingarna 2018 samt av 

protokollet från fullmäktigemötet. 

a) Motionärens yrkande: 

Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag: 

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. 

I enlighet med styrelsens yrkande till Fullmäktigemötet beslutades att avslå förslaget. 

b) Motionärens yrkande: 

Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag: 

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. 

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

SRRS/AUK för beslut om genomförande. 

I enlighet med styrelsens yrkande till Fullmäktigemötet anses förslaget besvarat och 

vidarebefordras till SRRS/AUK för beslut om genomförande. 

c) Motionärens yrkande: 

Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag: 

Att SRRS håller uppfödarseminarium om genetik och avel. 

I enlighet med styrelsens yrkande till Fullmäktigemötet anses förslaget besvarat. 

d) Motionärens yrkande: 

Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag: 

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. 

I enlighet med styrelsens yrkande till Fullmäktigemötet anses förslaget besvarat. 

e) Motionärens yrkande: 

Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag: 

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. 

I enlighet med styrelsens yrkande till Fullmäktigemötet anses förslaget besvarat. 

f) Motionärens yrkande: 

Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag: 

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

valphänvisning via SRRS. 

I enlighet med styrelsens yrkande till Fullmäktigemötet anses förslaget besvarat. 

g) Motionärens yrkande: 

Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag: 

Att SRRS informerar utställningsdomare att de bör premiera en diversitet inom 

uppfödargrupp. Inte likformighet. 

I enlighet med styrelsens yrkande till Fullmäktigemötet beslutades att avslå förslaget. 
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5. RESULTATRÄKNING 

För lokalavdelningarnas resultaträkningar se Bilaga B1, B4, B7 och B10. 
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6. BALANSRÄKNING 

För lokalavdelningarnas balansräkningar se Bilaga B2, B5, B8 och B12. 
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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 centralstyrelse och lokalstyrelser gemensamt 

fortsätter arbeta gentemot nedanstående mål under det kommande året: 

• 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 2019 föreslås följande verksamhet inom styrelsen i syfte att arbeta i 

riktning mot målen ovan: 

• Främja samverkan lokalt och centralt genom att: 

- Förtsätta bjuda in representanter från lokalstyrelserna till samverkansträff via Skype 

eller motsvarande minst fyra gånger under året (exempelvis maj, augusti, november 

och mars). 

• Förbättra kommunikationen med medlemmarna genom att: 

- Öka SRRS närvaro i sociala medier genom Facebooks-sidan ”Specialkubben 

RhodesianRidgeback Sverige”. 

- 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: 

- Utvärdera måluppfyllnad för RAS. 

- Arrangera en avelskonferens med ämnen som berör avel och uppfödning. 

• Förbättra värdet för medlemmarna genom att: 

- Ansvara för utdelning av vandringspriser och listrosetter vid Ridgebackspecialen 

2019. 

- Säkerställa att föreningens medlemstidning Ridgeback-Nytt utkommer med fyra 

nummer 2019. Varje nummer ska korrekturläsas av representanter från SRRS styrelse. 

- Säkerställa att SRRS årsbok 2018 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 2019, 2020 och 2021. 
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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 2019-04-13 fram till nästa 

ordinarie fullmäktigemöte. 

ORDFÖRANDE 

a) Linda Fredholm Omval 1 år 

Ort: Ingarö Telefon: 0704-332000 E-post: hejlinda@gmail.com 

LEDAMÖTER 

b) Ann-Sophie Lindman  Omval 2 år 

Ort: Hällingsjö Telefon: 0760-517073 E-post: annsophie@bellnodie.se 

c) Jessica Persson Omval 2 år 

Ort: Malmö Telefon: 0704-933799 E-post: jessica@ensima.com 

d) Johan Alenius Omval 2 år 

Ort: Fjärdhundra Telefon: 0702-630225 E-post: johan.ahlenius@gmail.com 

e) Linda Johansson Mandatperiod kvar 1 år 

Ort: Enånger Telefon: 0706-720701 E-post: rr@ystanans.se 

f) Lisa Zingel Mandatperiod kvar 1 år 

Ort: Uppsala Telefon: 0702-901674 E-post: zingelbacks@gmail.com 

g) Mari Levänen Mandatperiod kvar 1 år 

Ort: Surahammar Telefon: 0702-002899 E-post: marilevanen@hotmail.com 

SUPPLEANTER 

h) Sandra Persson Omval 1 år 

Ort: Färlöv Telefon: 0725-369404 E-post: musen_85@hotmail.com 

i) Terese Doverot Nyval 1 år 

Ort: Kramfors Telefon: 0702-512306 E-post: therese.doverot@hotmail.com 

j) Emmelie Johansson Nyval 1 år 

Ort: Harbo Telefon: 0736-873389 E-post: emmelie.johansson87@hotmail.com 

k) Lilly-Ann Forsman Omval 1 år 

Ort: Stockholm Telefon: 0705-944952 E-post: l.forsman@se.intrum.com 

REVISORER 

l) Roland Göransson Omval 1 år 

Ort: Sollentuna Telefon: 08-353720 E-post: roland.goransson@bestinterest.se 

m) Ulrika Källse Omval 1 år 

Ort: Vallentuna Telefon: 0735-181651 E-post: ulrika.kallse@ikano.se 

REVISORSUPPLEANTER 

n) Axel Nelén Omval 1 år 

Ort: Stockholm Telefon: 0704-505068 E-post: axel@convensia.se 

o) Stefan Persson Omval 1 år 

Ort: Stockholm Telefon: 0704-505056 E-post: stefan@convensia.se 
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VALBEREDNING 

p) Kjell Rörström Nyval 1 år Sammankallande 

Ort: Enköping Telefon: 0725-871968 E-post: rorstrom@hotmail.com 

q) Maria Kierkegaard Fyllnadsval 1 år Ledamot 

Ort: Saltsjö-Boo Telefon: 0736-888872 E-post: mariakierkegaard@hotmail.com 

r) Vakant Nyval 2 år Ledamot 

Ort: Telefon: E-post:  
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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: TILLSÄTTANDE AV DOMARE VID SRRS RASSPECIALER 
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Styrelsens yttrande:  

SRRS rasspecialer, inklusive Ridgebackspecialen BISS-XX, arrangeras av SRRS 

lokalavdelningar och har så skett sedan 2008.  

År 2018 anordnades BISS-XX undantagsvis av SRRS centralstyrelse p.g.a ingen 

lokalavdelning åtog sig arrangemanget. Enligt styrelsebeslut 2016-11-15 §122.2, som 

dessförinnan förankrats hos lokalstyrelserna, ansvarar respektive lokalavdelning från och med 

2019 för att arrangera BISS-XX vart fjärde år enligt turordningen SRRS/Norra, SRRS/Södra, 

SRRS/Östra och SRRS/Västra.  

Enligt beslut vid styrelsemöte 2009-09-26 §119 ska lokalstyrelsens förslag till exteriördomare 

vid BISS-XX godkännas av SRRS styrelse innan domaren bjuds in. Detta förfarande syftar 

främst till att SRRS centralstyrelse ska kunna säkerställa att föreslagen domare har 

dokumenterad erfarenhet av att döma Rhodesian Ridegback och att domaren inte har dömt 

rasen frekvent på officiell utställning i Sverige under de senaste åren. 

Enligt SRRS Tävlingsriktinjer (gällande från 2018-04-01) ska en kopia på det undertecknade 

domaravtalet vara SRRS Tävlingskommitté (SRRS/TK) tillhanda senast den 31 december två 

år innan det år som utställningen ska äga rum. Exempel: Domaravtal för samtliga SRRS 

utställningar 2021 ska vara SRRS/TK tillhanda senast 2019-12-31. Det innebär att 

dessförinnan måste domaren vara godkänd av SRRS styrelse (avser endast BISS-XX), ha 

skickat in CV och vara godkänd av SKKs Domarkommitté (avser endast utländsk domare som 

inte tidigare har dömt i Sverige) samt vara inbjuden av arrangerande lokalavdelning och ha 

hunnit acceptera och returnera domaravtalet till densamma. 

Med hänvisning till ovanstående tidsangivelser anser styrelsen att motionen blir mycket svår 

att genomföra i praktiken. 

Det finns idag ingenting som hindrar att enskild medlem skickar in förslag på exteriördomare 

till lokalstyrelserna. Det finns heller inget som hindrar att en enskild lokalstyrelse väljer att på 

ett organiserat sätt samla in domarförslag från medlemmarna inför sitt val av domare. 

Beaktas bör dock att SRRS lokalavdelningar har olika ekonomiska förutsättningar för 

genomförandet av en officiell utställning, både avseende möjlighet till intäkter och vilka 

kostnader man klarar att bära. De personer som ingår i lokalstyrelserna, valda av 

lokalavdelningens medlemmar att bl.a förvalta lokalavdelningens räkenskaper, måste därför ha 

mandat att besluta i frågor som kan ha ekonomisk påverkan för lokalavdelningen, däribland val 

av exteriördomare. 

 

Styrelsen yrkar att förslaget avslås. 
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BILAGOR 

 

BILAGA BESKRIVNING 

B1 SRRS/Norra verksamhetsberättelse 

B2 SRRS/Norra resultaträkning 

B3 SRRS/Norra balansräkning 

B4 SRRS/Östra verksamhetsberättelse 

B5 SRRS/Östra resultaträkning 

B6 SRRS/Östra balansräkning 

B7 SRRS/Västra verksamhetsberättelse 

B8 SRRS/Västra resultaträkning 

B9 SRRS/Västra balansräkning 

B10 SRRS/Södra verksamhetsberättelse 

B11 SRRS/Södra resultaträkning 

B12 SRRS/Södra balansräkning 
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B1. SRRS/NORRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige lokalavdelning Norra avger 

härmed följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden 2018-02-18 – 2019-

02-17.  

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

Västerbotten, och Västernorrland. 

FÖRTROENDEVALDA  

Lokalavdelningen har sedan ordinarie årsmöte den 2018-02-18 företrätts enligt följande:  

STYRELSE  

• Ordförande:  Eva Bryntse  

• Ledamot:   Maria Forsberg (vice ordförande)  

• Ledamot:   Hélène Lewinter (sekreterare)  

• Ledamot:   Mia Lundin (kassör)  

• Ledamot:   Anneli Arnell  

• Ledamot:   Birgitta Norberg  

• Ledamot:   Erika Öhlin  

• Ledamot:   Cecilia Enström  

• Suppleant:   Marie Edin  

• Suppleant:   Anna Tedfelt  

• Suppleant:   Michael Hindström  

 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Eva Bryntse, Hélène Lewinter och Mia Lundin.  

Lokalavdelningens firma har tecknats av Eva Bryntse och Mia Lundin var för sig.  

Under mandatperioden har lokalstyrelsen hållit ett (1) konstituerande styrelsemöte samt sju (7) 

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:  Linda Calamnius 

VALBEREDNING  

• Sammankallande:  Vakant  

• Ledamot:   Vakant  

• Ledamot:   Vakant 

FULLMÄKTIGEDELEGATER  

Utifrån lokalavdelningens medlemsantal 2017-12-31 kunde lokalavdelningen utse två (2) 

Fullmäktigedelegater. Nedanstående personer har utsetts att företräda lokalavdelningen som 

Fullmäktigedelegater under perioden 2018-04-14 – 2019-04-13.  

• Delegater: Eva Bryntse och Anneli Arnell.  

• Suppleanter: Inga suppleanter hade utsetts.  

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2018-04-14 representerades lokalavdelningen av Eva Bryntse och 

Anneli Arnell. 
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MEDLEMMAR  

Lokalavdelningen hade per 2018-12-31 119 medlemmar, vilket är en förändring med cirka -

19% (-23 medlemmar) gentemot samma tidpunkt föregående år. Det genomsnittliga 

medlemsantalet under den senaste tioårsperioden 2009–2018 är 125 medlemmar per år. 

 

VERKSAMHET  

VERKSAMHETSPLAN  

Lokalstyrelsen har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan enligt följande:  

• Fortsatt arbete i enlighet med SRRS samt lokalavdelningarnas stadgar  

Detta har gjorts löpande. Att anordna aktiviteter så att både vanliga medlemmar och 

uppfödare kan få information och trevlig samvaro.  

• Sköta löpande ärenden från SRRS/C och SKK  

Detta har gjorts löpande. Att hålla oss informerade om vad som händer i både SKK och 

SRRS.  

• Stödja de lokala ombuden/kontaktpersonerna i deras verksamhet vid aktiviteter för 

våra medlemmar  

Detta har gjorts löpande. Vi måste sprida ut aktiviteterna så att hela Norra täcks upp.  

• Arbeta för att genomföra en viltspårtävling  

DM Viltspår/Oppigårdsmästerskap 2018 genomförts tillsammans med Svenska 

Schweisshundklubben.  

• Arbeta för att genomföra Ridgeracet 

Genomfördes inte 2018.  

• Arbeta för att den årliga avelsträffen 

Genomförts på Alnö/Stornäset 10 november 2018.  

• Arbeta för att öka medlemmarnas kunskap om rasen samt SRRS arbete för rasen  

Detta har genomförts löpande via sociala medier.  

• Arbeta för att öka antalet medlemmar i lokalavdelningen  

Detta har genomförts löpande.  

ÖVRIGA ÄRENDEN/AKTIVITETER 

Därutöver har lokalstyrelsen aktivt arbetat med följande:  

• SRRS Rasspecial i Söderhamn 2019.  



 

SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2019 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS), Dokumentversion: 1.0, Fastställt datum: 2019-03-05 Sida: 26/44 

MARKNADSKANALER  

• Ridgeback-Nytt  

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

form av styrelserepresentation 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 uppdaterats med reportage och bilder av 

genomförda aktiviteter, både i syfte att visa vad som händer inom lokalavdelningen och 

att inspirera medlemmar att delta vid kommande aktivitet.  

• Facebookgrupp 

Som komplement till hemsidan har lokalavdelningens Facebookgrupp ”SRRS Norra” 

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

genomförda aktiviteter.  
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B2. SRRS/NORRA RESULTATRÄKNING 
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B3. SRRS/NORRA BALANSRÄKNING 
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B4. SRRS/ÖSTRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige lokalavdelning Östra avger härmed 

följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden 2018-02-17 – 2019-02-02. 

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

Uppsala samt Östergötland. 

FÖRTROENDEVALDA  

Lokalavdelningen har sedan ordinarie årsmöte den 2018-02-17 företrätts enligt följande:  

STYRELSE  

• Ordförande:  Izabella Hammar 

• Ledamot:   Anders Cronhäll (vice ordförande) 

• Ledamot:   Pernilla Ahlsvärd (sekreterare) 

• Ledamot:   Ninni Stener (kassör) 

• Ledamot:   Malin Nettelbladt 

• Suppleant:   Andreas Bohman 

• Suppleant:   Ulrika Källse 

• Suppleant:   Matilda Gustafsson 

 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Izabella Hammar, Ninni Stener och Anders 

Cronhäll. 

Lokalavdelningens firma har tecknats av Izabella Hammar och Ninni Stener var för sig. 

Under mandatperioden har lokalstyrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 14 

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

förvaras hos lokalavdelningens sekreterare, med undantag för protokoll nummer 12 som saknas 

på grund av datahaveri. Kopior av protokollen finns publicerade på lokalavdelningens hemsida. 

REVISORER 

• Revisor:   Carina Hedrum 

• Revisorssuppleant:  Emma Karlsson 

VALBEREDNING  

• Sammankallande:  Lilly-Ann Forsman 

• Ledamot:   Ulrika Stiernblad 

• Ledamot:   Lena Sköld 

FULLMÄKTIGEDELEGATER  

Utifrån lokalavdelningens medlemsantal 2017-12-31 kunde lokalavdelningen utse åtta (8) 

Fullmäktigedelegater. Nedanstående personer har utsetts att företräda lokalavdelningen som 

Fullmäktigedelegater under perioden 2018-04-14 – 2019-04-13. 

• Delegater: Izabella Ahlberg, Pernilla Ahlsvärd, Ulrika Källse, Johanna Segerlund, 

Madelaine Rörström, Ingela Wredlund och Ninni Sterner. 

• Suppleanter: Inga suppleanter hade utsetts. 

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2018-04-14 representerades lokalavdelningen av Izabella Ahlberg, 

Pernilla Ahlsvärd, Johanna Segerlund, Madelaine Rörström och Ingela Wredlund. 

MEDLEMMAR  

Lokalavdelningen hade per 2018-12-31 503 medlemmar, vilket är en förändring med cirka -5% 

(-24 medlemmar) gentemot samma tidpunkt föregående år. Det genomsnittliga medlemsantalet 

under den senaste tioårsperioden 2009–2018 är 531 medlemmar per år. 
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VERKSAMHET  

VERKSAMHETSPLAN  

Lokalstyrelsen har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan enligt följande:  

• Utställningar 

Under 2018 har två stycken utställningar planerats och genomförts. Den ena genomfördes 

2018-05-25, och den andra 2018-09-01. 

• Ridgebackrace 

2 stycken tillfällen för Ridgebackrace har planerats och genomförts. Båda tillfällena har 

anordnats på Greyhoundbanan i Åkersberga. Det första tillfället hölls 2018-06-13 och det 

andra tillfället hölls 2018-06-05. Både erfarna och icke-erfarna deltagare har varit 

välkomna, och aktiviteten har varit mycket populär. 

• Viltspår 

Ett kårmästerskap i viltspår har genomförts. Det genomfördes 2018-10-22 utanför 

Uppsala tillsammans med Upplands Dreverklubb. 

• Rallylydnad 

Under hösten anordnades ett tillfälle för prova-på rallylydnad (ink. Lunch) med 

instruktör. Tillfället hölls i Enköping 2018-08-04 och var en uppskattad aktivitet. 

• Föreläsning 

En föreläsning har anordnats, föreläsare var Peter Ekeström ”Dogworks”. Föreläsningen 

genomfördes på Hundudden och det var Del 1 av föreläsningen som våra medlemmar 

fick ta del av. 

• Rasmonter 

Rasen representerades på Stockholm Hundmässa med en rasmonter. Besöksantalet 

uppskattas vara betydligt mycket högre 2018 jämfört med förgående år. 

• Promenader/träffar 

5 st promenader har genomförts spritt under året 2018, några inklusive fika. 

Promenaderna har genomförts på utspridda platser i Östras område. 

ÖVRIGA ÄRENDEN/AKTIVITETER 

Därutöver har lokalstyrelsen aktivt arbetat med följande: 

• Så går det till att ställa hund 

I samband med hunduställning på Stockholm Hundmässa anordnade styrelsen en aktivitet 

där vi gick igenom hur det går till att ställa hund på en hundutställning. 
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MARKNADSKANALER  

• Ridgeback-Nytt  

Annonserat kommande och genomförda aktiviteter, i form av reportage (text och bilder). 

Även styrelsepresentationer har publicerats. 

• Hemsida 

Aktiviteter, utställningsresultat samt styrelsepresentationer har publicerats på hemsidan. 

• Facebookgrupp 

Facebookgruppen har varit uppdaterad med information gällande kommande aktiviteter, 

genomförda aktiviteter samt övriga frågor/kommunikation till medlemmarna. 
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B5. SRRS/ÖSTRA RESULTATRÄKNING 
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B6. SRRS/ÖSTRA BALANSRÄKNING 
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B7. SRRS/VÄSTRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige lokalavdelning Västra avger 

härmed följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden 2018-02-18 –  

2019-02-24. 

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

Götaland och Örebro. 

FÖRTROENDEVALDA  

Lokalavdelningen har sedan ordinarie årsmöte den 2018-02-18 företrätts enligt följande: 

STYRELSE  

• Ordförande:  Helena Wassén  

• Ledamot:  Titti Jansson (vice ordförande) 

• Ledamot:  Helena G Östberg (sekreterare) 

• Ledamot:  Malin Reardon 

• Ledamot:  Caroline Svensson 

• Suppleant:  Hillevi Backman 

• Suppleant:  Sara-Lena Aspetorp 

• Suppleant:  Maria Hjärtström 

• Suppleant:  Anki Rådman 

• Adjungerad:  Jonathan Thelander (kassör) 

 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Helena Wassén, Titti Jansson och Caroline 

Svensson.  

Lokalavdelningens firma har tecknats av Helena Wassén och Jonathan Thelander var för sig.  

Under mandatperioden har lokalstyrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 8 

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:   Camilla Giselson 

• Ledamot:   Therese Byström 

FULLMÄKTIGEDELEGATER  

Utifrån lokalavdelningens medlemsantal 2017-12-31 kunde lokalavdelningen utse fem (5) 

Fullmäktigedelegater. Nedanstående personer har utsetts att företräda lokalavdelningen som 

Fullmäktigedelegater under perioden 2018-04-14 – 2019-04-13.  

• Delegater: Titti Jansson, Caroline Svensson, Helena Wassén, Malin Readon och Helena 

G Östberg.  

• Suppleanter: Anki Rådman, Sara-Lena Aspetorp, Hillevi Backman och Maria Hjärtström.  

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2018-04-14 representerades lokalavdelningen inte av några 

delegater från SRRS/Västra. 
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MEDLEMMAR  

Lokalavdelningen hade per 2018-12-31 305 medlemmar, vilket är en förändring med cirka 

+2% (5 medlemmar) gentemot samma tidpunkt föregående år. Det genomsnittliga 

medlemsantalet under den senaste tioårsperioden 2009–2018 är 234 medlemmar per år. 

 

VERKSAMHET  

VERKSAMHETSPLAN  

Lokalstyrelsen har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan enligt följande:  

• Aktivitetsgrupper 

Medlemmar i Göteborg med omnejd har vid flera tillfällen under året arrangerat 

promenader i och utanför Göteborg.  

• Viltspårtävling 

Vår årliga viltspårstävling, KM, den 1 maj vid Bojetorpet, Väne-Ryr, lockade 20 hundar 

till start. 6 domare hjälptes åt att döma i skogarna runt om Vänersborg och Trollhättan. 

Klubben bjöd på korvgrillning, kaka och kaffe och dagen innebar många härliga möten 

mellan hundar och ägare.  

• RR-race 

Inget RR-race genomfördes under året.  

• Promenader/träffar 

Vi har under året genomfört 6 RR-promenader, varav 3 i Arvika och 3 i Karlstad, Samt 

att promenader har arrangerats av medlemmar i och utanför Göteborg. På promenaderna 

varierar antalet deltagare mellan omkring 4 hundar upp till omkring 14 hundar. Tillfälle 

ges också att i anpassade grupper på ägarens eget ansvar att släppa hundarna på lämplig 

plats. Vid träffarna i Arvika har vi också erbjudit möjlighet att grilla samt att vi har bjudit 

på fika.  

• Träningsdagar utställning/lydnad 

Den 27 juli hade vi en utställningsträning inbokad med Tina Gavling. Men pga det 

otroligt varma vädret tog Tina Gavling i beslut tillsammans med styrelsen att med kort 

varsel ställa in utställningsträningen med hundarnas bästa i åtanke. Alla deltagarna fick 

avgiften återbetald till sig.  

Vi försökte under både våren och hösten att få till ett datum för lydnadsträning för 

instruktör, men inget datum gick att boka som fungerade för båda parter. 

• Utbilda CUA 

Ingen utbildning av CUA har kunnat genomföras under 2018, detta på grund av att den 

ställdes in i Värmland och det har varit brist på utbildningar i närliggande län.  



 

SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2019 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS), Dokumentversion: 1.0, Fastställt datum: 2019-03-05 Sida: 36/44 

 

ÖVRIGA ÄRENDEN/AKTIVITETER 

Därutöver har lokalstyrelsen aktivt arbetat med följande: 

• Prova på aktivitet 

Den 21 april genomförde vi en prova på dag för Viltspår i Deje. Tio glada hundar med 

ägare deltog. Dagen började med ett teoripass där deltagarna fick lära sig grunderna i 

viltspåret och även möjlighet att ställa frågor. Därefter var det dags att lägga spår i 

skogen. Deltagarna fick lära sig att lägga egna spår, för att kunna fortsätta träna där 

hemma och alla gick även med på varandras spår för att lära sig av varandra. Däremellan 

grillades korv och dracks kaffe och mycket hundprat hanns med också.  

Vi hade också en planerad prova på aktivitet för Rallylydnad och Nosework den 2 

september. Vi ställde in den i tron att det var för få anmälda, men det visade sig senare att 

det hade varit problem med anmälan på grund av mejladresser som hade krånglat. 

Avgifterna återbetalades till de som hade hunnit anmäla sig och betalt in avgiften. 

MARKNADSKANALER  

• Ridgeback-Nytt  

Lokalavdelningen 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 webbsida 

www.srrs.org/vastra. Hemsidan har under året också uppdaterats 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 webbsidan 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.  
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B8. SRRS/VÄSTRA RESULTATRÄKNING 
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B9. SRRS/VÄSTRA BALANSRÄKNING 
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B10. SRRS/SÖDRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige lokalavdelning Södra avger 

härmed följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden 2018-02-14 –  

2019-02-10. 

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

Kronoberg och Skåne. 

ORDINARIE ÅRSMÖTE 

Vid SRRS/Södras ordinarie årsmöte 2018-02-14 genomfördes val av förtroendevalda i enlighet 

med valberedningens förslag. 

Några veckor efter ordinarie årsmöte, 2018-02-23, meddelade ordförande Magnus Lundberg 

och ledamot/sekreterare Ulrika Hall att de lämnade sina poster med omedelbar verkan. 

Kvarvarande fem styrelsemedlemmar upplevde att förutsättningarna för ett fungerande 

styrelsearbete och en fungerande verksamhet försämrades kraftigt när antalet 

styrelsemedlemmar reducerats. 

Styrelsen beslutade därför vid styrelsemöte 2018-03-18 att, med stöd av SRRS Stadgar för 

lokalavdelningar §6 Mom 1, kalla till ett extra årsmöte 2018-06-03 för val av ny styrelse (§7 

Mom 1) samt ny valberedning (§9). 

FÖRTROENDEVALDA  

Lokalavdelningen har under perioden 2018-02-14 -- 2018-06-03 företrätts enligt följande: 

STYRELSE  

• Ordförande:  Magnus Lundberg  

• Ledamot:   Lena Nilsson (vice ordförande)  

• Ledamot:   Ulrika Hall (sekreterare)  

• Ledamot:   Margareta Lantz (kassör)  

• Ledamot:   Kenneth Nilsson  

• Suppleant:  Jenny Rylander  

• Suppleant:   Susanne Sjögren  

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Magnus Lundberg, Kenneth Nilsson och Lena 

Nilsson.  

Lokalavdelningens firma har tecknats av Magnus Lundberg och Margareta Lantz var för sig.  

Under mandatperioden har lokalstyrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 5 

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:  Caroline Olausson 

VALBEREDNING  

• Sammankallande:  Pia Janols 

• Ledamot:   Gisela Lindberg 

• Ledamot:   Ingrid Taylor 

EXTRA ÅRSMÖTE 

Ett extra årsmöte hölls 2018-06-03. Kallelse till extra årsmöte skickades ut till 

lokalavdelningens samtliga medlemmar via brev samt publicerades på SRRS/Södras hemsida i 

enlighet med SRRS Stadgar för lokalavdelningar §6 Mom 1. 
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FÖRTROENDEVALDA  

Lokalavdelningen har sedan extra årsmöte 2018-06-03 företrätts enligt följande: 

STYRELSE  

• Ordförande:  Kenneth Nilsson  

• Ledamot:   Lisbeth Hansen (vice ordförande)  

• Ledamot:   Gisela Lindberg (sekreterare)  

• Ledamot:   Margareta Lantz (kassör)  

• Ledamot:   Niels Poulsen  

• Ledamot:   Susanne Sjögren  

• Ledamot:   Eva Linnér  

• Suppleant:   Lena Nilsson  

• Suppleant:   Jenny Rylander  

• Suppleant:   Catharina Genberg  

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Kenneth Nilsson, Margareta Lantz och Susanne 

Sjögren. 

Lokalavdelningens firma har tecknats av Kenneth Nilsson och Margareta Lantz var för sig. 

Under mandatperioden har lokalstyrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 7 

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

förvaras hos lokalavdelningens sekreterare. Kopior av protokollen finns publicerade på 

lokalavdelningens hemsida.  

Suppleant Lena Nilsson avled tyvärr hastigt i november 2018 och sedan dess har hennes 

förtroendepost varit vakant. 

REVISORER 

Valdes vid ordinarie årsmöte 2018-02-14: 

• Revisor:   Karolina Jacobson 

• Revisorssuppleant:  Caroline Olausson 

VALBEREDNING  

• Sammankallande:  Pia Janols 

• Ledamot:   Ingrid Taylor 

• Ledamot:   Margareta Borglin 

FULLMÄKTIGEDELEGATER  

Utifrån lokalavdelningens medlemsantal 2017-12-31 kunde lokalavdelningen utse åtta (8) 

Fullmäktigedelegater. Nedanstående personer har utsetts att företräda lokalavdelningen som 

Fullmäktigedelegater under perioden 2018-04-14 – 2019-04-13.  

• Delegater: Cornelia Olsson Lundberg, Gisela Lindberg, Jessica Ekstrand, Karolina 

Jacobsson, Kenneth Nilsson, Lena Nilsson, Margareta Lantz och Rebecca Johansson.  

• Suppleanter: Margaretha Borglin och Henrietta Lindkvist.  

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2018-04-14 representerades lokalavdelningen av Cornelia Olsson 

Lundberg, Gisela Lindberg, Jessica Ekstrand, Karolina Jacobsson, Kenneth Nilsson, Lena 

Nilsson, Margareta Lantz och Rebecca Johansson. Även suppleant Margareta Borglin 

närvarade vid mötet. 

MEDLEMMAR  

Lokalavdelningen hade per 2018-12-31 333 medlemmar, vilket är en förändring med cirka -6% 

(-19 medlemmar) gentemot samma tidpunkt föregående år. Det genomsnittliga medlemsantalet 

under den senaste tioårsperioden 2009–2018 är 324 medlemmar per år. 
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VERKSAMHET  

VERKSAMHETSPLAN  

Lokalstyrelsen har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan enligt följande:  

• Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 

SRRS Södra har ordnat tre BPH under 2018 

Lund 2018-04-07 med 5 deltagande RR.  

Halmstad 2018-06-16 med 1 deltagande RR. 

Örkelljunga 2018-10-07 med 8 deltagande RR.  

• Officiell utställning  

Söndagen den 23 september hade vi årets rasspecial på Röstånga Gästgivargård det bjöds 

på ett soligt väder och några få regndroppar kom förbi. Det var 74 hundar som var 

anmälda till de olika klasserna. Domare för dagen var Anita Whitmarsh som dömde 

samtliga klasser. Ringsekreterare Bea Hultfeldt såg till att alla var på plats när klasserna 

började och hennes kollega Agneta Johnsson skrev med stadig hand så pennan glödde. 

Dagen började kl. 09:00 och efter en intensiv dag så var samtliga klasserna färdiga till 

kl.14:30. Som vanligt var där en trevlig stämning runt ringen med både besökare från 

närområdet och mer långväga tillresta gjorde tillsammans med glada utställare att denna 

dag blev en trevlig tillställning. Stor tack till Helena Färlevik och Röstånga Gästgivargård 

för att vi fick vara där i år igen och till alla andra som sponsrade och hjälpte till under 

denna dag.  

• Banrace 

SRRS Södra ordnade ett Banrace 2018-05-27.  

Med 15 deltagande och ytterligare några påhejande Ridgebackar i publiken hade SRRS 

Södra en lyckad dag på vinthundklubben CIMBRIAHK:s hundkapplöpningsbana i Östra 

Tommarp. Trots mulet väder och ihållande kylig vind hade alla – både hundar, förare och 

publik – några fina timmar på härliga Österlen.  

Till en början fick alla 15 deltagarna jaga släpharen (ca 100 meter). Det gick bra för de 

flesta... Hela varvet (420 meter) var det 10 som försökte sig på och nio som tog sig runt 

banan. De fem som placerade sig bäst och fick var sin rosett. 

• Utbildning för certifierade utställningsarrangörer (CUA) 

Det har inte blivit någon CUA utbildning 2018.  

• Viltspårs tävling 

2018-05-21 hade vi spårprov i Slättåkra Bårarp. Ett strålande väder och ett härligt gäng 

med 4 fina RR.  
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• Hundpromenader 

Stort tack till Margareta Borglin och Per-Olof Persson som hjälpte SRRS Södra ordnade 

två härliga hundpromenader under 2018.  

Höstpromenad 2018-10-14 Med ett strålande fint höstväder och strålande sol som nästan 

värmde mer än själva promenaden. Vi var 10 RR och en hel flock med 

familjemedlemmar som tog oss an Snogeholmsjöns härliga strövområde denna söndag 

och som avslutades med en härlig fika vid kanten av Snogeholmsjön.  

Julpromenad 2018-12-26 Vädergudarna var med oss en gång till denna annandag jul när 

11 RR och deras förväntansfulla hussar och mattar skulle ta sig an Hovdala strövområde 

strax söder om Hässleholm. Vi gick hundspåret som var 6 km och gick upp om Trädhuset 

som bjöd oss en fantastisk utsikt över Finjasjön och gjorde promenaden ner till 

hundrastgården hur enkel som helst. Efter det att hundarna hade sprungit av sig i 

hundrastgården var det dags för korvgrillning och fika, en bättre avslutning för våra RR 

år är nog svårt att önska sig.  

• Föreläsning 

SRRS södra bjöd in till föreläsning med Eva Bodfäldt (” Han lugnar ner sig när han blir 

äldre ”-en föreläsning om impulskontroll och samarbete). 2018-10-07 i Eslöv med ca 20 

deltagare och hälften var ridgebackägare.  

ÖVRIGA ÄRENDEN/AKTIVITETER 

Därutöver har lokalstyrelsen aktivt arbetat med följande: 

• Handlerkurs  

2018-10-27 Anordnade SRRS/Södra en handlerkurs med Caroline Larsen på Halmstad 

Hundarena, det var 9 förväntansfulla ekipage som denna lördag skulle få inspiration om 

hur vi med de små detaljerna som kan göra hela skillnaden på hur domaren dömer oss. 

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 

Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 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. 



 

SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2019 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS), Dokumentversion: 1.0, Fastställt datum: 2019-03-05 Sida: 43/44 

B11. SRRS/SÖDRA RESULTATRÄKNING 
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B12. SRRS/SÖDRA BALANSRÄKNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


