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Med anledning av rådande pandemi (covid-19) så hålls SRRS Fullmäktigemöte på distans istället 

för i Örebro som ursprungligen var planerat. 

1. KALLELSE 

Datum:  Lördagen den 18 april 2020 

Starttid:   10:00 

Plats:   Distans 

 

Närvarorätt 

Varje lokalavdelning ska utse en (1) av sina delegater att representera lokalavdelningen på det 

ordinare Fullmäktigemötet, jämte en (1) ersättare i händelse att utsedd delegat får förhinder. 

Den delegat som deltar vid Fullmäktigemötet bär lokalavdelningens samtliga röster.  

Övriga som har närvarorätt vid Fullmäktigemötet är SRRS centralstyrelse, valberedning, 

revisorer, av valberedningen föreslagna styrelsemedlemmar samt mötesordförande och av SKK 

utsedd rösträknare. 

 

Anmälan om närvaro 

Person med närvarorätt måste anmäla sitt deltagande via e-post till sekreterare@srrs.org senast 

2020-04-07. I anmälan ska deltagarens privata e-postadress anges. Namn och e-postadresser 

kommer att delges Svenska Kennelklubben för utskick av möteslänk samt tillgång till 

röstningsverktyg. 

Respektive lokalstyrelse ansvarar för att anmäla sin deltagande delegat och dess ersättare, 

vilket dessförinnan måste ha accepterats av de utsedda personerna. 

 

Utrustning 

Samtliga mötesdeltagare måste ha tillgång till en digital enhet (t.ex dator, surfplatta eller 

telefon) med: 

- god internetuppkoppling 

- möjlighet att höra och göra sig hörd (högtalare och mikrofon) 

- den kostnadsfria programvaran Zoom 

Delegater måste ha tillgång till en webbläsare för att kunna rösta. 

De två delegater som Fullmäktigemötet utser till justerare måste ha tillgång till BankID. 

 

Anslutning till mötet 

Några dagar före mötet kommer anmälda mötesdeltagare att få ett e-postmeddelande med en 

möteslänk som man klickar på vid tidpunkten för Fullmäktigemötet för att ansluta. 

 

 

  

mailto:sekreterare@srrs.org
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2. DELEGATER OCH SUPPLEANTER 

Delegaterna är de medlemmar som har rösträtt vid ordinarie och i förekommande fall extra 

Fullmäktigemöte. Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett 

fullmäktigemöte fram till nästa fullmäktigemöte. 

Baserat på medlemsantal 2019-12-31 så har respektive lokalavdelning utsett nedanstående 

delegater och suppleanter. 

 SRRS/Södra  (möjlighet till 7 delegater & 7 suppleanter) 

Delegat: Christina Hallberg Olsson 

Delegat: Denniz Jönsson 

Delegat: Felicia Bulkin 

Delegat: Helena Augzell 

Delegat: Jenny Rylander 

Delegat: Katarina Grege 

Delegat: Ulrika Hall 

Suppleant: Emma Mårtensson 

Suppleant: Filip Ingebritsen 

Suppleant: Jenny Svenhard 

 SRRS/Västra (möjlighet till 6 delegater & 6 suppleanter) 

Delegat: Christina Bohlin 

Delegat: Helena Wassén 

Delegat: Hillevi Backman 

Delegat: Jonathan Thelander 

Delegat: Matilda Anttonen 

Delegat: Ulrika Weber 

Suppleant: Anki Rådman 

Suppleant: Caroline Svensson 

Suppleant: Malin Readon 

Suppleant: Sara-Lena Aspetorp 

Suppleant: Titti Jansson 

 SRRS/Östra  (möjlighet till 8 delegater & 8 suppleanter) 

Delelgat: Helen Dellgren 

Delelgat: Ingela Wredlund 

Delelgat: Malin Nettelbladt 

Delelgat: Matilda Gustafsson 

Delelgat: Ninni Stener 

Delelgat: Pernilla Ahlsvärd 

 SRRS/Norra (möjlighet till 3 delegater & 3 suppleanter ) 

Delegat: Anneli Arnell 

Delegat: Eva Bryntse 
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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. 

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 2019-04-13 – 

2020-04-18. 

4.1. FÖRTROENDEVALDA 

SRRS har sedan ordinarie Fullmäktigemöte den 2019-04-13 företrätts enligt följande: 

4.1.1. CENTRALSTYRELSE 

 Ordförande:  Linda Fredholm 

 Ledamot:   Linda Johansson (vice ordförande) 

 Ledamot:   Jessica Persson (sekreterare) 

 Ledamot:   Lisa Zingel 

 Ledamot:   Johan Ahlenius 

 Ledamot:   Mari Levänen 

 Ledamot:   Ann-Sophie Lindman (avslutade sitt uppdrag 2019-12-15) 

 Suppleant:   Sandra Persson 

 Suppleant:   Therese Doverot 

 Suppleant:  Emmelie Johansson (avslutade sitt uppdrag 2019-05-07) 

 Suppleant:   Lilly-Ann Forsman 

 Adjungerad:  Sonja Nilsson (kassör) 

 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Linda Fredholm (ordförande), Jessica Persson 

(ledamot) och Johan Ahlenius (ledamot). 

Föreningens firma har tecknats av Linda Fredholm och Sonja Nilsson var för sig. 

4.1.2. REVISORER 

 Revisor:   Roland Göransson 

 Revisor:   Ulrika Källse 

 Revisorssuppleant:  Axel Nelén 

 Revisorssuppleant:  Stefan Persson 

4.1.3. VALBEREDNING 

 Sammankallande:  Kjell Rörström 

 Ledamot:   Maria Kierkegaard Lundström 

 Ledamot:   Charlotte Ekenstierna 
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4.2. MEDLEMMAR 

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

Det totala medlemsantalet per 2019-12-31 var 1274 medlemmar fördelade på 1091 

fullbetalande inom Norden, 8 fullbetalande utom Norden, 42 familjemedlemmar, 125 

valpköparmedlemmar och 8 hedersmedlemmar. 30 medlemmar bor utanför Sverige. 

Medlemsavgiften 2019 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. Sedan föregående år har medlemsantalet har förändrats med -22 medlemmar, 

d.v.s -1,7 %. På tio år har medlemsantalet har förändrats med -276 medlemmar, d.v.s -17,8 %. 

 

Nedanstående diagram visar SRRS medlemsfördelning per medlemskategori den 31 december 

under den senaste tioårsperioden. 

 



 

SRRS, KALLELSE TILLFULLMÄKTIGEMÖTE 2020 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS), Dokumentversion: 2.0, Fastställt datum: 2020-04-02 Sida: 8/52 

 

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. 

 

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 2019-12-31: 

LOKALAVDELNING MEDLEMMAR 2019 MEDLEMMAR 2018 JÄMFÖRELSE 

SRRS/Norra 110 medlemmar 119 medlemmar -9 medlemmar 

SRRS/Östra 505 medlemmar 503 medlemmar +2 medlemmar 

SRRS/Västra 294 medlemmar 304 medlemmar -10 medlemmar 

SRRS/Södra 333 medlemmar 333 medlemmar +/- 0 medlemmar 
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Diagrammet nedan visar hur SRRS medlemmar varit procentuellt fördelade inom 

lokalavdelningarna per den 31 december respektive år. 

 

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 2019-01-01 – 2019-12-31) 

 Ledamot: Madelaine Rörström (perioden 2019-01-01 – 2019-12-31) 

 Ledamot: Cornelia L. Olsson (perioden 2019-01-01 – 2019-12-31) 

 Ledamot: Jenny Jurnelius (perioden 2019-01-01 – 2019-12-31) 

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 uppfödarlista, valphänvisning, omplaceringshänvisning och 

hanhundshänvisning 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: Ingela Wredlund (perioden 2019-01-01 – 2019-12-31) 

 Ledamot: Catharina Tandelfelt (perioden 2019-01-01 – 2019-12-31) 

 Ledamot: Johanna Segerlund (perioden 2019-01-01 – 2019-06-04) 

 Ledamot: Ulrika Stiernblad (perioden 2019-01-01 – 2019-12-31) 

 Ledamot: Madeleine Thorberg (perioden 2019-01-20 – 2019-12-31) 

4.4.3. SRRS TÄVLINGSKOMMITTÉ (SRRS/TK) 

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

 Sammankallande: Lilly-Ann Forsman (perioden 2019-01-20 – 2019-12-31) 
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 Ledamot: Mari Levänen (perioden 2019-01-20 – 2019-12-31) 

 Ledamot: Charlotte Ekenstierna (perioden 2019-02-27 – 2019-12-31) 

 Ledamot: Paula Pukk (perioden 2019-02-27 – 2019-12-31) 

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

anmälningar till SRRS officiella utställningar samt registrering av utställningsresultat i SKKs 

register t.o.m 2019-08-30, därefter togs arbetsuppgifterna över av Charlotte Ekenstierna. 

SRRS/TK har ansvarat för registrering av resultat från SRRS officiella lydnadsprov i SBK 

Tävling. 

På uppdrag av SRRS/TK har Utställningsslistan administrerats av Charlotte Ekenstierna och 

Agilitylistan, Brukslistan, Lydnadslistan, Noseworklistan, Rallylydnadslistan och Viltspårlistan 

av Paula Pukk. 

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. 

4.5.1. UPPFÖLJNING VERKSAMHETSPLAN 

 

Vid fullmäktigemötet 2019 beslutades följande verksamhetsplan: 

 Främja samverkan lokalt och centralt genom att: 

- Fortsätta bjuda in representanter från lokalstyrelserna till samverkansträff via Skype 

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

och mars). 

SRRS ordförande har under verksamhetsåret hållit 4 stycken samverkansmöten där 

samtliga lokalavdelningar funnits representerade, oftast genom lokalavdelningens 

ordförande.  

Samverkansmötena har hållits 2019-06-10, 2019-08-22, 2019-11-11 och 2020-01-29. 

Ytterligare ett möte är planerat 2020-03-30. 

Mötesanteckningar finns lagrade i SRRS gemensamma Dropbox. 

 Förbättra kommunikationen med medlemmarna genom att: 

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

Rhodesian Ridgeback Sverige”.  

SRRS styrelse skapade i mars 2019 Facebook-sidan ”SRRS Specialklubben 

Rhodesian Ridgeback Sverige” i syfte att kunna kommunicera information till 

ridgebackägare via Facebook som ett komplement till SRRS hemsida. Under året har 

styrelsen publicerat ett flertal inlägg på denna sida som i februari 2020 följs av 779 

personer. 

Utöver SRRS centrala sida har respektive lokalavdelning en egen Facebook-grupp 

eller sida: SRRS/Södra (cirka 430 medlemar), SRRS Västra (cirka 380 medlemmar), 

SRRS Östra (cirka 630 medlemmar) och SRRS Norra (cirka 420 följare). Därtill 

administrerar SRRS/AUK och SRRS/MK gruppen ”SRRS Uppfödare”. 

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

tidning av intresse för medlemmarna.  

En mindre uppdatering av tidningens grundlayout har gjorts för att möjliggöra en mer 

flexibel utformning samt ge en lite mer modern känsla. Arbetet med att uppdatera 

tidningens känsla pågår löpande. Under året har vi haft en bra bredd av artiklar. Som 

exempel kan nämnas att MK och AUK publicerat djuplodande artiklar inom sina 

respektive områden, samt att vi har haft inspirerande reportage om vad medlemmar 

gör tillsammans med sina hundar. 
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- 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 2019. 

 Förbättra kommunikation med uppfödarna genom att: 

- Utvärdera måluppfyllnad för RAS.  

SRRS/AUK har sammanställt en uppföljning av måluppfyllnad gentemot målen i RAS 

efter 2018 års utgång (år 1). Sammanställningen finns tillgänglig via SRRS hemsida 

och har även kommunicerats via Facebook-gruppen ”SRRS Uppfödare”. En 

presentation har också delgivits deltagarna vid SRRS Avelskonferens 2019. 

SRRS/AUK har på SRRS hemsida också publicerat röntgen- och 

mentalbeskrivningsfrekvens per uppfödare avseende kullar födda 2016-01-01 – 2018-

06-30 och som har resultat registrerade per 2019-12-31 (d.v.s har passerat 18 

månaders ålder). Detta i syfte att uppfödarna ska kunna se hur de ligger till gentemot 

målen i RAS avseende för röntgenfrekvens och mentalbeskrivning. 

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

SRRS/AUK och SRRS/MK anordnade, i samarbete, en avelskonferens 2019-10-19 – 

2019-10-20 på Scandic Star i Sollentuna. Vid konferensen deltog 30 personer på 

lördagen och 25 personer på söndagen, inklusive de 6 representanter från 

kommittéerna som stod för arrangemanget.  

Konferensprogrammet omfattade föreläsning om mentalindex (Erling Strandberg, 

SLU), grupparbeten om mentalitet (SRRS/MK), uppdaterad Agria Breed Profile 

(Cornelia L. Olsson, SRRS/AUK), status för målen i RAS (Jessica Persson, 

SRRS/AUK) och grupparbeten om avel och hälsa (SRRS/AUK).  

SRRS samarbetspartners Brit och Agria sponsrade med produkter till en goodiebag 

som varje konferensdeltagare fick med sig hem.  

Ett reportage från konferensen har publicerats i Ridgeback-Nytt nummer 4/2019. 

 Förbättra värdet för medlemmarna genom att: 

- Ansvara för utdelning av vandringspriser och listrosetter vid Ridgebackspecialen 

2019. 

Utdelning av listrosetter till topplacerade hundar på SRRS vinnarlistor 2018 samt 

vandringspriser genomfördes av Linda Fredholm. Prisutdelningen ackompanjerades 

av bubbel och snacks som SRS/Norra, arrangör av BISS-19, stod för. 

- Säkerställa att föreningens medlemstidning Ridgeback-Nytt utkommer med fyra 

nummer 2019. Varje nummer ska korrekturläsas av representanter från SRRS 

styrelse.  

Se punkt 4.6.1 SRRS Medlemstidning. 

- Säkerställa att SRRS årsbok 2018 ges ut under året. Årsboken ska korrekturläsas av 

representanter från SRRS styrelse.  

Se punkt 4.6.3 SRRS Årsbok 

4.5.2. ÖVRIGT 

SRRS centralstyrelse har under året hanterat en mängd löpande ärenden som finns 

dokumenterade i styrelseprotokoll. Här följer några som kan vara av värde att uppmärksamma 

lite etxra: 

- Deltagande vid SKKs Kennelfullmäktige 2019 

Johan Ahlenius och Mari Levänen har, i egenskap av delegater, representerat SRRS 

vid SKKs Kennelfullmäktige som ägde rum i Västerås 2019-09-28 och 2019-09-29. 

- Pilotprojekt mentalindex 

SRRS har, efter förfrågan från Svenska Kennelklubben (SKK), beslutat att delta i 

SKKs pilotprojekt gällande Mentalindex (MI) baserat på BPH. SRRS syfte med att 

delta i projektet är att utvärdera om Mentalindex (MI) kan vara ett verktyg till stöd 

för systematiskt avelsarbete för mentala egenskaper hos Rhodesian Ridgeback. 
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SRRS/MK har under året arbetat aktivt med projektet och information om detsamma 

har bland annat publicerats på SRRS hemsida, i föreningens Facebookgrupper samt 

på SRRS avelskonferens 2019.  

- Införande av SRRS Viltspårsmästerskap  

SRRS centralstyrelse har, enligt förslag från lokalavdelningarna, beslutat att starta 

SRRS årliga viltspårsmästerskap. I detta mästerskap utser respektive lokalavdelning, 

genom kvaltävling, vars en finalist som får tävla i finalen där vinnaren blir SRRS 

viltspårsmästare för året. Finalen arrangeras av samma lokalavdelning som 

arrangerar BISS-XX. 

SRRS centralstyrelse har bland annat bidragit till arrangemanget genom att 

formalisera reglerna för mästerskapet, vilka har förbättrats inför 2020, samt instifta 

ett vandringspris i form av en tenntallrik som tilldelas vinnaren i finalen under ett år. 

Finalen av första årets viltspårsmästerskap arrangerades av SRRS/Norra i Söderhamn 

i samband med BISS-19. 

- Införande av SRRS Profilkläder  

SRRS centralstyrelse har, i samarbete med lokalavdelningarna, tagit fram en väst och 

en jacka, snyggt prydd med SRRS logotype på ryggen som kan köpas av Arrak 

Outdoor. 

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. 

Under året har SRRS hemsida uppdaterats med nya texter under huvudrubrikerna ”Om rasen” 

samt ”Hundköp & Hundägande”. Texterna har tagits fram av SRRS/AUK och godkänts av 

SRRS/MK samt ansvarig utgivare innan publicering. 

4.6.3. SRRS ÅRSBOK 

Under 2019 har SRRS givit ut föreningens årsbok för 2019.  

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

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

4.7. UPPDRAG FRÅN FÖREGÅENDE FULLMÄKTIGE 

Inga uppdrag gavs styrelsen vid SRRS ordinarie Fullmäktigemöte föregående år. 

http://www.srrs.org/
http://www.rhodesian-ridgeback.se/
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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 

 

 

  

 

8. 
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VERKSAMHETSPLAN 

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

För att nå det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet ”att kontinuerligt skapa 

goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet” ska SRRS centralstyrelse 

under verksamhetsåret: 

 
Informera och sprida kunskap om SKK och SRRS – dess mål, organisation och arbetsformer.  

 Säkerställa att föreningens medlemstidning Ridgeback-Nytt utkommer med fyra nummer 

under 2020 samt arbeta för fortsatt utveckling av medlemstidningens innehåll för att 

tillhandahålla en tidning av intresse för medlemmarna. 

 Arbeta för att besökare på SRRS hemsida www.srrs.org ges relevant och aktuell 

information om SRRS och föreningens verksamhet. 

 Arbeta för att besökare på Facebooks-sidan ”SRRS Specialkubben Rhodesian Ridgeback 

Sverige” ska uppmärksammas på information av relevans för SRRS och SKKs 

verksamhet. 

 Arbeta för att SRRS årsbok 2019 ges ut under året. 

 Arbeta för framtagande av en välkomstfolder för utskick till nya medlemmar i SRRS i 

syfte att informera om SRRS och lokalavdelningarnas verksamhet. 

Informera om till klubben hörande ras och dess användningsområden.  

 Arbeta för att besökare på www.srrs.org ges relevant och aktuell information om rasen, 

som till exempel dess bakgrund, användningsområde, behov, hälsa, mentalitet och 

exteriör. 

 Arbeta för att SRRS finns representerad med rasmonter på lämpliga arrangemang som till 

exempel MyDog och Stockholm HUNDmässa. 

Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.  

 Arbeta för att det finns en kommitté eller motsvarande som, på styrelsens uppdrag, håller 

sig uppdaterad och arbetar operativt med frågor relaterat till avel, uppfödning och rasens 

hälsa samt lämnar information och råd i dessa ämnen. 

 Arbeta för att det finns en kommitté eller motsvarande som, på styrelsens uppdrag, håller 

sig uppdaterad och arbetar operativt med frågor relaterat till hundars och rasens 

mentalitet samt lämnar information och råd i ämnet. 

 Arbeta för att det sker en utvärdering av måluppfyllnaden i Rasspecifika Avelsstrategier 

(RAS) och att resultatet kommer medlemmar och andra intressenter tillhanda. 

 Arbeta för att hälsoenkäter skickas ut till rhodesian ridgebacks vid tre respektive åtta års 

ålder och att resultatet kommer medlemmar och andra intressenter tillhanda. 

Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan 

komma till användning.  

 Arbeta för att lokalstyrelserna har tillgång till gemensamma verktyg för att kunna bedriva 

den lokala verksamheten och på lokal nivå arrangera aktiviteter som är lämpliga för rasen 

och hundägarna. 

 Arbeta för samverkan inom organisationen genom att bjuda in representanter från 

lokalstyrelserna till samverkansmöte via Skype eller motsvarande minst fyra gånger 

under året (exempelvis maj, augusti, november och mars).  

Utforma regler för jakt- och bruksprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera och 

avauktorisera domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som regleras i 

SKKs stadgar.  

 Ge stöd och konkret vägledning till exteriördomare som vill utöka sitt rasregister med 

rhodesian ridgeback avseende hur utbildningen bör läggas upp och vad SRRS önskar sig 

att domaren aktivt ska delta i. 

http://www.srrs.org/
http://www.srrs.org/
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Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser.  

 Arbeta för att det finns en kommitté eller motsvarande som, på styrelsens uppdrag, håller 

sig uppdaterad i tävlingsfrågor och arbetar operativt med att ge lokalavdelningarna goda 

förutsättningar att genomföra kvalitativa utställningar och prov i enlighet med SKKs 

regelverk. 

 Säkerställa att SRRS vandringspriser och listrosetter delas ut vid Ridgebackspecialen 

2020. 

Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete.  

 Arbeta för framdrift i pilotprojektet ”Mentalindex baserat på BPH”. 

Övrigt 

 Arbeta för att antalet medlemmar inte ska minska. 
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9. RAMBUDGET 

SRRS Centralstyrelse lämnar nedanstående förslag till rambudget för 2020, 2021 och 2022. 

  

 



 

SRRS, KALLELSE TILLFULLMÄKTIGEMÖTE 2020 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS), Dokumentversion: 2.0, Fastställt datum: 2020-04-02 Sida: 20/52 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

SRRS, KALLELSE TILLFULLMÄKTIGEMÖTE 2020 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS), Dokumentversion: 2.0, Fastställt datum: 2020-04-02 Sida: 21/52 

 

10. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

Valberedningen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) presenterar härmed 

nedanstående förslag till förtroendevalda i föreningen från och med 2020-04-18 fram till nästa 

ordinarie fullmäktigemöte. 

ORDFÖRANDE 

a) Linda Fredholm Nyval 1 år 
Ort: Ingarö Telefon: 070-433 20 00 E-post: hejlinda@gmail.com 

LEDAMÖTER 

b) Anders Cronhäll Nyval 2 år 
Ort: Uppsala Telefon: 070-374 85 85 E-post: anders@cronhall.se 

c) Lars Åström Nyval 2 år 
Ort: Ervalla Telefon: 070-825 28 93 E-post: lasse@lassespixlar.se 

d) Paula Pukk Nyval 2 år 
Ort: Hägersten Telefon: 073-656 30 00 E-post: paula.pukk@gmail.com 

e) Sandra Persson Fyllnadsval 1 år 
Ort: Färlöv Telefon: 072-536 94 04 E-post: musen-85@hotmail.com 

f) Jessica Persson Mandatperiod kvar 1 år 
Ort: Malmö Telefon: 070-493 37 99 E-post: jessica.persson@ensima.com 

g) Johan Ahlenius Mandatperiod kvar 1 år 
Ort: Fjärdhundra Telefon: 070-263 02 25 E-post: johan.ahlenius@gmail.com 

SUPPLEANTER 

a) Therese Doverot Omval 1 år 
Ort: Kramfors Telefon: 070-251 23 06 E-post: therese.doverot@hotmail.com 

b) Lilly-Ann Forsman Omval 1 år 
Ort: Stockholm Telefon: 070-594 49 52 E-post: lilly-ann.forsman@hotmail.se 

c) Marika Hollstedt Nyval 1år 
Ort: Svartsjö Telefon: 070-712 38 80 E-post: marika.hollstedt@gmail.com 

d) Kristina Fält Nyval 1 år 
Ort: Jönköping Telefon: 070-493 54 67 E-post: hyltena@hotmail.se 

REVISORER 

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

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

REVISORSUPPLEANTER 

g) Axel Nelén Omval 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 
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VALBEREDNING 

i) Maria Kierkegaard Nyval 1 år Sammankallande 
Ort: Saltsjö-Boo Telefon: 0736-88 88 72 E-post: mariakierkegaard@hotmail.com 

j) Kjell Rörström Nyval 2 år Ledamot 
Ort: Enköping Telefon: 0725-87 19 68 E-post: rorstrom@hotmail.com 

k) Charlotte Ekenstierna Mandatperiod kvar 1 år Ledamot 
Ort: Köpenhamn Telefon: 0734-42 89 35 E-post: charlotte.ekenstierna@gmail.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: ÄNDRING AV REGLER FÖR SRRS VILTSPÅRLISTA 

Avsändare: Olle Lindström, medlem i SRRS/Norra 

Motionen kan läsas i sin helhet i Bilaga B13. 

 

Motionärens yrkande: 

a) att tävlingssäsongen för SRRS viltspårlista förkortas från kalenderår till perioden 1 april 

till och med den 31 oktober.  

b) att regelverket för SRRS viltspårlista medger att två resultat per domare och år får 

medräknas. 

Motionärens önskemål är att förändringen genomförs till säsongen 2021. 

 

Styrelsens yttrande:  

Sverige är ett långt land och förutsättningarna att både träna och tävla inom olika grenar kan 

variera beroende av var i landet man bor. SRRS styrelse tror tyvärr inte att det är praktiskt 

möjligt att skapa listregelverk där förutsättningarna är identiska, oberoende av landets geografi, 

även om det givetvis är en god strävan. 

a) Avseende motionärens yrkande 1: 

Det primära syftet med SRRS vinnarlistor är att motivera och uppmuntra ridgebackägare 

att kontinuerligt vara aktiva och träna tillsammans med sina hundar. Utifrån detta anser 

styrelsen att förslaget om förkortad tävlingssäsong tenderar att bli kontraproduktivt då det 

istället riskerar att sänka aktivitetsnivån i stora delar i landet baserat på de förutsättningar 

som enligt motionären råder i norr. 

Styrelsen yrkar att förslaget avslås. 

 

b) Avseende motionärens yrkande 2: 

Regeln att endast ett resultat per domare får medräknas på viltspårlistan under ett och 

samma år finns i syfte att minimiera risken för resultatmässiga fördelar som kan 

uppkomma genom eventuella skillnader i domarnas bedömning i det fall någon domare är 

”snällare” i sin bedömning än sina kollegor. Ett resultat per domare minimerar också 

risken för att enskilda domare hamnar i en jävsituation i det fall de dömer egenuppfödda 

eller bekantas hundar. 

Styrelsen yrkar att förslaget avslås. 

 

Styrelsen vill poängtera att önskemål om förändring av SRRS listregler alltid kan framföras till 

SRRS styrelse som, efter eventuellt remissförfarande, fattar beslut i frågan. 

Styrelsen önskar också lämna följande kommentarer till motionärens förbättringsförslag 

gällande tillgången till domare och provtillfällen samt SRRS viltspårsmästerskap: 

Domare och provtillfällen  

Viltspårdomare ska döma hundens spårförmåga, och kriterierna för prissättniningen är, eller 

bör vara, rasoberoende. SRRS saknar rättigheter att arrangera viltspårprov och utbilda 

viltspårdomare i specialklubbens regi, det är förbehållet SKKs jakthundsklubbar.  

Det är således jakthundsklubbarna som måste säkerställa att tillgången till domare och 

provtillfällen motsvarar efterfrågan i olika delar av landet samt säkerställa att bedömningen av 

hundarna sker utifrån definierade kriterier, oberoende av ras. 
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SRRS viltspårmästerskap 

SRRS viltspårsmästerskap ägde rum för första gången 2019, efter ett gemensamt initiativ från 

lokalstyrelserna, och SRRS styrelse instämmer i att arrangemanget blev mycket lyckat. Baserat 

på erfarenheterna efter första året har regelverket för viltspårsmästerskapet reviderats inför 

2020 och finns tillgängligt via SRRS hemsida.  

Bland annat har reglerna justerats så att samtliga spår, vid såväl kvaltävling som finaltävling, 

ska vara lagda med samma klövsort. 

 

Konsekvenser vid bifall av motionärens förslag: 

- Listreglerna kommer inte att kunna justeras utan att ett nytt fullmäktigebeslut fattas. Det 

innebär att förslag om förändring måste inkomma till styrelsen nästan ett år innan 

ändringen ska träda i kraft (1 mars enligt nuvarande stadgar). 

- I händelse av yttre förändringar, som t.ex förändring av lagar eller Svenska 

Kennelklubbens regelverk, kan ett fullmäktigebeslut innebära att ett extra 

fullmäktigemöte måste hållas för att listreglerna vid behov ska kunna justeras. 

Arrangemang av och deltagande vid extra fullmäktigemöte medför tid och kostnader för 

såväl SRRS central som lokalavdelningarna. 

  



 

SRRS, KALLELSE TILLFULLMÄKTIGEMÖTE 2020 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS), Dokumentversion: 2.0, Fastställt datum: 2020-04-02 Sida: 25/52 

 

11.2. MOTION 2: ÅRLIGT RESEBIDRAG TILL SRRS/NORRA 

Avsändare: SRRS/Norra genom Linda Calamnius 

Motionen kan läsas i sin helhet i Bilaga B14. 

 

Motionärens yrkande: 

a) att SRRS/ Norra ges ett årligt bidrag á 15000 SEK till reseersättningar fr.o.m 

innevarande år och tillsvidare. 

b) att nedanstående regelverk ska gälla för utbetalning av reseersättningar med centrala 

medel till SRRS/Norra: 

a) Den resande skall innan resan företas, skicka en förfrågan till AU i Norra 

lokalavdelningen om kostnaden för resan godkänns eller inte. Förfrågan skall göras 

via ett särskilt dokument där resenären anger den uppskattade sträckan och syftet 

med resan. 

b) Om resan har två syften, skall halva resan ersättas. Exempel – om en person är både 

funktionär och utställare på en hundutställning, utgår halv ersättning. 

c) Den summa som inte förbrukas av de beviljade medlen, återgår till SRRS. 

 

Styrelsens yttrande:  

Samtliga SRRS fyra lokalavdelningar omfattar relativt stora geografiska områden. SRRS/Norra 

är den största lokalavdelningen till ytan, men samtidigt den med minst antal medlemmar. 

SRRS/Norras medlemmar är bosatta i ungefär halva lokalområdet (den östra delen). 

SRRS/Norras lokalstyrelse 2020 har väldigt god geografisk spridning över de områden där 

lokalavdelningen har sina medlemmar. 

a) Avseende motionärens yrkande 1: 

Styrelsen anser inte att centrala medel ska bidra till att finansiera SRRS/Norras, eller 

övriga lokalavdelningars, reseersättningar eller andra omkostnader eftersom sådana 

stående bidrag på relativt kort tid skulle kunna få väsentlig negativ påverkan på SRRS 

ekonomi. Ett resebidrag enligt av motionären föreslaget belopp skulle i förlängningen 

kunna innebära en kostnad a’ 15.000 * 4 lokalavdelningar = 60.000 SEK per år av 

centrala medel. 

Styrelsen yrkar att förslaget avslås. 

 

b) Avseende motionärens yrkande 2: 

Styrelsen anser att de personer som ingår i SRRS centralstyrelse, valda av 

fullmäktigemötet att bl.a förvalta SRRS räkenskaper, måste ha mandat att besluta i frågor 

som kan ha ekonomisk påverkan för föreningen, däribland beslut om utbetalning av 

centrala medel. Beslut gällande centrala medel bör inte delegeras SRRS/Norras, eller 

annan lokalavdelnings, arbetsutskott (AU). 

Styrelsen anser därtill att riktlinjer för utbetaningar av reseersättningar i förekommande 

fall bör vara desamma inom hela SRRS, men att en lokalstyrelse kan besluta om lokala 

avvikelser. 

Styrelsen yrkar att förslaget avslås. 

Styrelsen ser dock ett behov av gemensamma riktlinjer för reseersättningar inom SRRS 

som kan tillämpas av lokalstyrelserna om de så beslutar eller om lokala riktlinjer saknas.  

Styrelsen föreslår därför Fullmäktigemötet att uppdra till styrelsen att utarbeta 

gemensamma riktlinjer för reseersättningar inom SRRS. 

 

Styrelsen önskar lämna följande kommentarer gällande de geografiska skillnader som råder 

mellan  lokalavdelningaarna: 
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Baserat på i vilka kommuner som merparten av SRRS medlemmar är bosatta per  

2020-01-31 är skillnaden mellan ytterområdena i SRRS/Norra och SRRS/Västra cirka 30 mil. 

SRRS/Östra är den lokalavdelning med de (mariginellt) kortaste avstånden på fastlandet, men 

omfattar å andra sidan Gotland med lika många medlemmar som i Umeå kommun. Alla 

lokalavdelningar  har således både gemensamma och lokala geografiska utmaningar att hantera 

i sin verksamhet. Långa avstånd är inte unikt för SRRS/Norra även om lokalområdet är 

geografiskt stort. 

Styrelsen anser inte att funktionärer inom SRRS lokalavdelningar ska avstå milersättning 

såvida det inte sker på eget initiativ. Utifrån SRRS/Norras ekonomiska resultat och likviditet 

2019 bör det ha funnits utrymme för att ersätta de reskostnader som angivits i motionärens 

exempel. Istället ser styrelsen att lokalstyrelserna bör arbeta med att finna lokala lösningar, 

varav några exempel följer nedan: 

 Arbeta för att lokalstyrelsens förtroendevalda ska ha god spridning utifrån var merparten 

av lokalområdets medlemmar är bosatta (uppgift för den lokala valberedningen). 

 Hålla styrelsemöten via Skype eller motsvarande i så stor utsträckning som möjligt om 

avståndet  mellan styrelsemedlemmarna är långt. 

 Koncentrera aktivteter till de mest medlemstäta områdena för att tillgodose så många 

medlemmar som möjligt och öka förutsättningarna för ett större deltagarantal vid de 

aktiviteter som anordnas. 

 Inkludera kostnad för milersättningar i rambudgeten som beslutas av det lokala årsmötet. 

 Göra en enklare budget, inklusive milersättning, inför genomförandet av varje enskild 

aktivitet för att säkerställa att intäkterna täcker kostnader som inte finns inkluderade i  

rambudgeten. 

 Vara restriktiva med hur många personer som medverkar i egenskap av funktionärer vid 

varje aktivitet. 

 Tillämpa samåkning eller om möjligt alternativa färdsätt (t.ex tåg), både för ekonomins 

och miljöns skull. 

 Arbeta för att bilda lokala aktivitetsgrupper som, på lokalstyrelsens uppdrag, kan anordna 

aktivieter (som t.ex promenader / träffar / träningstillfällen) inom olika geografiska 

områden i syfte att nå så många medlemmar som möjligt och samtidigt hålla nere 

reskostnaderna.  

 Arbeta för att ge aktivitesgrupperna goda förutsättningar att hålla uppskattade 

arrangemang samt ge varandra inspiration och känsla av gemenskap. Detta kan t.ex. 

göras genom att representant/er från lokalstyrelsen håller ett gemensamt ”planeringmöte” 

med aktivitetsgrupperna via Skype en gång per kvartal eller annat lämpligt intervall. Här 

kan  man tillsammans planera vilka aktivteter som ska genomföras de kommande tre 

månaderna, gå igenom budget för respektive aktivitet samt eventuella andra åtaganden 

som t.ex. att skicka ett reportage och bilder till Ridgeback-Nytt. 

Ovanstående skulle kunna medföra att lokalavdelningens verksamhet påverkas i lägre grad av 

var styrelsemedlemmarna befinner sig geografiskt (vilket kan variera över tid) samt bidra till 

lägre reskostnader och ökad aktivitet inom ett större område av lokalområdets yta. 

 

Konsekvenser vid bifall av motionärens förslag: 

- Fullmäktigemötet ”öronmärker” 15.000 SEK per år (d.v.s 75.000 SEK på fem år) att 

utnyttjas av SRRS/Norra för milersättingar. Baserat på nuvarande medlemsantal kommer 

kostnaden maximalt att gynna 10% av SRRS medlemmar. 

- Det är SRRS/Norras arbetsutskott (AU) som beslutar om utbetalning av reseersättning 

upp till 15.000 SEK. SRRS centralstyrelse kommer inte att kunna påverka SRRS/Norras 

AU-beslut eller neka utbetalning i det fall milersätting anses beviljas på felaktiga grunder. 

- Utbetalning av milersättning till SRRS/Norra kommer, eftersom det grundar sig på ett 

fullmäktigebeslut, att vara en prioriterad kostnad som kommer att ha företräde i händelse 

att SRRS ekonomiska situation förändras. Det innebär att SRRS centralstyrelse i 

förekommande fall måste skärna ner på andra kostnader inom föreningen till förmån för 

att kunna bidra till SRRS/Norras milersättning 
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 SRRS/NORRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE B1.

Styrelsen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige lokalavdelning Norra avger 

härmed följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden 2019-01-01 – 2019-

12-31.  

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

Västerbotten, och Västernorrland. 

FÖRTROENDEVALDA  

Lokalavdelningen har sedan ordinarie årsmöte den 2019 -02-17 företrätts enligt följande:  

STYRELSE  

 Ordförande:  Eva Bryntse  

 Ledamot:   Marie Edin (vice ordförande)  

 Ledamot:   Inger Lodin (avgick i juni)  

 Ledamot   Linda Calamnius (kassör)  

 Ledamot:   Cecilia Enström  

 Ledamot   Anneli Arnell  

 Suppleant:   Mikael Hindström  

 Suppleant:   Erika Öhlin (sekreterare)  

 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Eva Bryntse, Marie Edin och Linda Calamnius.  

Lokalavdelningens firma har tecknats av Linda Calamnius och Eva Bryntse 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.  

REVISORER  

 Revisor:   Catarina Edlund (avgick i juli)  

Ulrika Källse från SRRS central tog över  

 Revisorssuppleant:  Vakant  

VALBEREDNING  

 Sammankallande:  Vakant  

 Ledamot:   Vakant  

 Ledamot:   Vakant  

FULLMÄKTIGEDELEGATER  

Utifrån lokalavdelningens medlemsantal 2019-12-31 kunde lokalavdelningen utse 2 

Fullmäktigedelegater. Nedanstående personer har utsetts att företräda lokalavdelningen som 

Fullmäktigedelegater under perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.  

 Delegater:   Linda Calamnius  

 Suppleanter:  Vakant  

 

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2019-04-13 representerades lokalavdelningen av Linda 

Calamnius.  
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MEDLEMMAR  

Det var 110 medlemmar i den lokalavdelningen per 2019-12-31. Det utgör en minskning med 

ca 8 % från föregående år gentemot samma tidpunkt föregående år. Det motsvarar en 

minskning på 9 medlemmar. Det genomsnittliga medlemsantalet under den senaste 10 års 

perioden (2010 – 2019) är 123 medlemmar. Trendlinjen (den röda prickade linjen) visar vare 

sig någon positiv eller negativ utveckling av antal medlemmar. Antalet medlemmar håller sig i 

snitt runt medel.  

 

VERKSAMHET  

VERKSAMHETSPLAN  

Lokalstyrelsen har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan enligt följande:  

 SM uttagning och DM i Viltspår  

Uttagning till SM och DM gick av stapeln i Alfta i samarbete med Svenska Taxklubben, 

den 1’a juni.  

 Björnprov  

Björnprovet genomfördes den 26 juli på Flygstaden i Söderhamn. Totalt anmälda hundar 

var 18 st.  

 SM i viltspår  

SM i viltspår för de av lokalavdelningarna uttagna hundarna gick av stapeln i Segersta 

den 26 juli. Tävlingen genomfördes i samarbete med Svenska Schweisshundklubben.  

 BISS 19  

BISS 19 genomfördes 27 – 28 juli på Söderhamns Kennelklubb. Totalt anmälda hundar 

var 104 st.  

 Lydnadstävling  

Lydnadstävlingen genomfördes i samband med BISS’en, den 27 juli. Totalt anmälda 

hundar var 9 st.  

 RR race  

RR-race’t genomfördes den 21 september på kapplöpningsbanan i Älvsbyn. Totalt 

anmälda hundar var 7 st.  

 Avelsträff  

Avelsträffen gick av stapeln den 10 november på Söderhamns Kennelklubb. 

Föredragshållare var Ingela Wredlund. 
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ÖVRIGA ÄRENDEN/AKTIVITETER  

Därutöver har lokalstyrelsen aktivt arbetat med följande:  

 Haft lydnadsträning  

Med instruktör i Kilafors hundhall.  

 Planering inofficiell utställning 2020  

Att hållas i Söderhamn.  

 Planering officiell utställning 2022  

Att hållas i Forsparken i Alfta, i samarbete med Hälsinglands Kennelklubb.  

MARKNADSKANALER 

 Ridgeback-Nytt 

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

om de aktiviteter som lokalklubben anordnat.  

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

Styrelsen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige lokalavdelning Östra avger härmed 

följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden 2019-02-02 – 2020-01-15.  

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

Uppsala samt Östergötland. 

FÖRTROENDEVALDA  

Lokalavdelningen har sedan ordinarie årsmöte den 2019-02-01 företrätts enligt följande:  

STYRELSE  

 Ordförande:  Malin Nettelbladt  

 Ledamot:   Pernilla Ahlsvärd (vice ordförande, sekreterare)  

 Ledamot:   Ninni Stener (kassör)  

 Ledamot:   Ulrika Källse  

 Ledamot:   Andreas Bohman 

 Suppleant:   Matilda Gustafsson  

 Suppleant:   Helen Dellgren  

 Suppleant   Staffan Erlandsson  

 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Malin Nettelbladt, Pernilla Ahlsvärda och Ninni 

Stener.  

Lokalavdelningens firma har tecknats av Malin Nettelbladt och Ninni Stener var för sig.  

Under mandatperioden har lokalstyrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 8st 

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:   Carina Hedrum  

 Revisorssuppleant:  Emma Karlsson  

VALBEREDNING  

 Sammankallande:  Lilly-Ann Forsman  

 Ledamot:   Lena Sköld  

 Ledamot:   Anders Cronhäll  

FULLMÄKTIGEDELEGATER  

Utifrån lokalavdelningens medlemsantal 2019-12-31 kunde lokalavdelningen utse 5st 

Fullmäktigedelegater. Nedanstående personer har utsetts att företräda lokalavdelningen som 

Fullmäktigedelegater under perioden 2019-04-13 – 2020-04-17.  

 Delegater: Ninni Stener, Ingela Wredlund, Pernilla Ahlsvärd, Malin Nettelbladt, och 

Johanna Falk.  

 Suppleanter: -  

 

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2019-04-13 representerades lokalavdelningen av Malin 

Nettelbladt. 



 

SRRS, KALLELSE TILLFULLMÄKTIGEMÖTE 2020 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS), Dokumentversion: 2.0, Fastställt datum: 2020-04-02 Sida: 34/52 

 

MEDLEMMAR  

Lokalavdelningen hade per 2019-12-31, 505st medlemmar, vilket är en ökning med cirka 0,4% 

(2st medlemmar) gentemot samma tidpunkt föregående år. Det genomsnittliga medlemsantalet 

under den senaste tioårsperioden 2010-2019 är 528 medlemmar per år. 

 

VERKSAMHET 

VERKSAMHETSPLAN  

Lokalstyrelsen har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan enligt följande:  

 Utställning  

Lokalavdelningen har under året anordnat en (1st) officiell utställning i Almare-stäket 

Kungsängen 2019-05-26 Domare Svante Frisk, och vi hade 80st anmälda ekipage.  

 Ridgeback Race 2019 6&12 juni samt 15&21 september  

Östra har arrangerat fyra (4st) Ridgeback race i Åkersberga Greyhoundpark. 6 & 12 juni 

samt 15 & 21 september. Många deltagare under våren (20st per tillfälle), lite mindre 

uppslutning under hösten (9st ridgeback) därför valdes det att ta in andra raser istället för 

att avboka banan. Mycket uppskattad aktivitet av medlemmar och deltagare.  

 Föreläsning  

Föreläsning med Peter Ekeström del 1 och 2 där Peter själv pratade om hundens språk. 

52st deltog under föreläsningen. Peter driver företaget Peter & Dogworks. Föreläsningen 

hölls vid Hellasgården, Nacka. Ninni Stener hade bokat så att man hade 

övernattningsmöjligheter, samt en gemensam middag för de som ville.  

 Rasmonter  

Detta år var SRRS/Östra snabba att boka in en plats för att representerade Ridgeback på 

Stockholms Hundmässa på rasklubbstorget 2019-12-14/15. Det blev en lyckad helg med 

många besökare.  

 Ridgeback Promenader  

Vi har arrangerat ett antal promenader under året, som har haft blandade uppslutningar av 

medlemmar och även av rasintressenter, precis som det ska vara. 
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ÖVRIGA ÄRENDEN/AKTIVITETER  

Därutöver har lokalstyrelsen aktivt arbetat med följande:  

 Viltspårsmästerskap 2019-06-30 

Styrelsen hade dessvärre inte uppfattat vikten av att detta skulle blivit en tävling som 

skulle arrangeras av hela rasklubben, så vi hamnade lite på efterkälken men hann ändå 

med att arrangera en kvaltävling tillsammans med Upplands Taxklubb som kunde boka in 

oss den 30 juni. Det blev en mycket lyckad dag. 

MARKNADSKANALER 

 Ridgeback-Nytt 

Lokalstyrelsen har under året publicerat lokalt material i några 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/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. Sidan har även godtagit 

bilder och annan information gällande Ridgeback från medlemmar under det gångna året. 
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 SRRS/ÖSTRA RESULTATRÄKNING B5.
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 SRRS/ÖSTRA BALANSRÄKNING B6.
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 SRRS/VÄSTRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE B7.

Styrelsen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige lokalavdelning Västra avger 

härmed följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden 2019-02-24 – 2020-

02-02. 

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

Götaland och Örebro. 

FÖRTROENDEVALDA 

Lokalavdelningen har sedan ordinarie årsmöte den 24 februari 2019 företrätts enligt följande: 

STYRELSE 

 Ordförande:  Titti Jansson 

 Ledamot:  Helena Wassén (vice ordförande) 

 Ledamot:  Sara-Lena Aspetorp (sekreterare) 

 Ledamot:  Jonathan Thelander (kassör) 

 Ledamot:  Anki Rådman 

 Ledamot:   Caroline Svensson 

 Ledamot:  Malin Reardon 

 Suppleant:  Matilda Anttonen  

 Suppleant:  Christina Bohlin 

 Suppleant:  Helena G Österberg 

 Suppleant:  Hillevi Backman 

 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Titti Jansson, Malin Reardon och Sara-Lena 

Aspetorp. 

Lokalavdelningens firma har tecknats av Titti Jansson 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:  Ulrika Weber  

 Ledamot:   Fredrik Steen 

 Ledamot:   Pia Jansson 

FULLMÄKTIGEDELEGATER 

Utifrån lokalavdelningens medlemsantal 2018-12-31 kunde lokalavdelningen utse 5 

Fullmäktigedelegater. Nedanstående personer har utsetts att företräda lokalavdelningen som 

Fullmäktigedelegater under perioden 2019-04-14 – 2020-04-18. 

 Delegater: Titti Jansson, Malin Reardon, Helena Wassén, Sara-Lena Aspetorp och 

Caroline Svensson. 

 Suppleanter: Anki Rådman, Christina Bohlin, Hillevi Backman och Helena G Österberg. 

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2019-04-13 representerades lokalavdelningen av Titti Jansson, 

Malin Reardon och Hillevi Backman 
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MEDLEMMAR 

Lokalavdelningen hade per 2019-12-31 294 medlemmar, vilket är en förändring med cirka -3% 

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

under den senaste tioårsperioden 2010-2019 är 243 medlemmar per år. 

 

VERKSAMHET 

VERKSAMHETSPLAN 

Lokalstyrelsen har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan enligt följande: 

 Viltspårtävling Väne-Ryr 

Vår årliga viltspårtävling och tillika kvaltävling till Biss-19 gick av stapeln enligt 

tradition den 1 maj vid Bojetorpet. Rekord slogs i antal anmälningar med 26 ekipage men 

23 kom till start. Sju domare hjälptes åt att döma i skogarna runt Vänersborg och 

Trollhättan. Torra marker gjorde spåren svåra men duktiga hundar och förare kämpade 

tappert. Joachim Bonander blev västras representant till Biss-19 och slutligen även 

viltspårmästare 2019 inom SRRS. 

 Promenader/träffar Karlstad/Arvika 

Vi har under året anordnat sex RR-promenader, varav tre i Arvika och tre i Karlstad. 

Antal medlemmar som deltagit har varierat mellan 2-10 st. Träffarna startar alltid med en 

gemensam promenad för att avslutas med ett släpp i fungerande konstellationer, för de 

som vill under helt eget ansvar. Vår ambition var att starta upp promenader på ytterligare 

platser men det har inte genomförts, pga av brist på ansvariga. 

 Utställningsträning Tina Gavling 

Den 26 juli anordnades en utställningsträning för Tina Gavling i Värmskog. Dagen bjöd 

på mycket varmt väder men med vattenslangar och tält för skugga genomfördes träningen 

som varvades av teori och praktik. Alla fick individuella tips och proffsig handledning av 

erfarna Tina. Erbjudandet av återbetalning pga. av värmen togs av några så slutligen kom 

sju hundar till träningen. 

 Utställning, rasspecial Askersund 

Vår rasspecial i Askersund genomfördes den 10 augusti, domare Per Svarstad. 49 hundar 

var anmälda och dagen flöt på bra trots regn och blåst. Utställningen skedde i samarbete 

med ÖLKK men kommer att flyttas till Karlstad nästa år pga att ÖLKK inte kommer 

erbjuda samarbete med rasklubbar längre. 

 Nose-work Göteborg 

I samarbete med instruktörerna Erika Ljungberg och Caroline Edsgren anordnades en 

NW-dag i Göteborg den 24 augusti. Dagen varvades med både teori och praktik och 
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fokus på motivation och glädje. Sju ekipage deltog och vi öppnade även upp för andra 

raser att anmäla. 

Alla deltagare fick med sig många idéer och personliga tips för fortsatt träning och 

slutligen åkte alla hem gott trötta men oerhört taggade. 

 Träningsdag viltspår 

Vi planerade för att anordna en träningsdag med viltspår i Deje. Den blev tyvärr inställd 

pga. för få anmälningar. 

 Utbilda CUA 

Ingen utbildning av CUA har genomförts under 2019, detta på grund av att den ställdes in 

i Värmland och att det har varit svårt att hitta närliggande utbildningar. 

ÖVRIGA ÄRENDEN/AKTIVITETER 

 My Dog 

Under året fick lokalavdelningen frågan av Centrala, att organisera rasmonter på My Dog 

i Göteborg, 2-6 januari 2020. En mycket rolig och trevlig uppgift som genomfördes med 

många besökare vid montern. Stort intresse för rasen upplevdes och trevliga möten blev 

det. Det krävs dock mycket, för att få ett bra upplägg, både ekonomiskt och 

bemanningsmässigt. Styrelsen prioriterade i år att få kunskap om hur allt fungerade och 

hoppas att nästa år, kunna få fler medlemmar engagerade på plats. God hjälp fick vi från 

Östra som har god rutin från Stora Stockholm och rasmontern där.  

MARKNADSKANALER 

 Ridgeback-Nytt 

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

form av styrelsepresentation samt reportage från olika aktiviteter. 

 Hemsida 

Samtliga 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 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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 SRRS/VÄSTRA RESULTATRÄKNING B8.

 

 

  
 
 

2019 

 
 
 

2018 

   
RÖRELSENS INTÄKTER   
   

Nettoomsättning   
   

3040 Medlemsavgifter återbäring 8 080,00 7 930,00 
3057 Medlemsaktiviteter 0,00 11 100,00 
3060 Specialen Askersund 18 285,00 0,00 
3061 Viltspårstävling Väne-ryr 11 300,00 0,00 
3062 Ringträningskurs 4 200,00 0,00 

 41 864,00 19 030,00 
   

   

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 41 864,00 19 030,00 
   

   
   
RÖRELSENS KOSTNADER   
   

Övriga externa kostnader   
   

5354 Reseersättning & arvoden -15 458,00 -592,00 
5356 Årsmöteskostnader -898,00 0,00 
5420 Programvaror -1 248,00 -1 314,00 
6180 Inköp västar -986,00 -1 110,00 
6390 Övriga kostnader -30,00 0,00 
6570 Bankkostnader -762,00 -756,00 
6901 Kurser, utbildningar 0,00 -438,00 
6905 Rasspecial Askersund -9 271,62 0,00 
6907 Spårtävling -11 409,00 -8 981,00 
6909 Ringträning -5 152,00 0,00 

 -45 214,62 -13 191,41 
   
   

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -45 214,62 -13 191,41 
   
   

RÖRELSENS RESULTAT FÖRE SKATT -3 349,62 5 839,00 
   

   

BOKFÖRT RESULTAT -3 349,62 5 839,00 
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 SRRS/VÄSTRA BALANSRÄKNING B9.

 

 

 Vid 
årets 

början 
19-01-01 

 
 
 

Förändring 

Vid 
årets 

slut 
19-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
    
Omsättningstillgångar    

    
Kortfristiga fordringar    

    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 762,62 1 360,38 3 123,00 
    

Övriga omsättningstillgångar    
    

Kassa och bank 57 000,41 250,00 57 250,41 
    

Summa omsättningstillgångar 58 763,03 1 610,38 60 373,41 
    

    

SUMMA TILLGÅNGAR 58 763,03 1 610,38 60 373,41 
    

    
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Eget kapital    
    

Fritt eget kapital    
    

Eget kapital vid årets början -52 924,03 -5 839,00 -58 763,03 
Årets resultat -5 839,00 9 188,62 3 349,62 

    

    

Summa eget kapital -58 763,03 3 349,62 -55 413,41 
    
    
Skulder    
    

Kortfristiga skulder    
    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,00 -4 960,00 -4 960,00 
    

    

Summa skulder 0,00 -4 960,00 -4 960,00 
    

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -58 763,03 -1 610,38 -60 373,41 
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 SRRS/SÖDRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE B10.

Styrelsen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige lokalavdelning Södra avger 

härmed följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden 2019-02-10 – 2020-

02-16.  

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

Kronoberg och Skåne. 

FÖRTROENDEVALDA  

Lokalavdelningen har sedan ordinarie årsmöte den 16 februari 2019 företrätts enligt följande:  

STYRELSE  

 Ordförande:  Kenneth Nilsson  

 Ledamot:   Susanne Sjögren (vice ordförande)  

 Ledamot:   Gisela Lindberg (sekreterare)  

 Ledamot:   Margareta Lantz (kassör)  

 Ledamot:   Gunilla Karlsson  

 Ledamot   Eva Linnér  

 Ledamot   Magdalena Täck (Ej varit aktiv)  

 Suppleant:  Jenny Rylander  

 Suppleant:   Lisbeth Hansen  

 Suppleant:   Catarina Genberg  

 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Kenneth Nilsson, Gisela Lindberg och Margareta 

Lantz.  

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

Under mandatperioden har lokalstyrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 11 

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 Jakobsson  

 Revisorssuppleant:  Mats Genberg 

VALBEREDNING  

• Sammankallande:  Margareta Borglin  

• Ledamot:   Pia Janols  

• Ledamot:   Ingrid Taylor  

FULLMÄKTIGEDELEGATER  

Utifrån lokalavdelningens medlemsantal 2018-12-31 kunde lokalavdelningen utse 8 

Fullmäktigedelegater. Nedanstående personer har utsetts att företräda lokalavdelningen som 

Fullmäktigedelegater under perioden 2019-04-14 – 2020-04-13.  

 Delegater: Kenneth Nilsson, Eva Linnér, Gunilla Karlsson, Gisela Lundberg, Rebecka 

Johansson, Margareta Lantz och Anna Dahl.  

 

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2019-04-14 representerades lokalavdelningen av Margareta Lantz, 

Anna Dahl och Cornelia Lundblad 
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MEDLEMMAR  

Lokalavdelningen hade per 2019-12-31 333 medlemmar, vilket är en oförändrat gentemot 

samma tidpunkt föregående år. Det genomsnittliga medlemsantalet under den senaste 

tioårsperioden 2009–2019 är 330 medlemmar per år. 

 

VERKSAMHET  

VERKSAMHETSPLAN  

Lokalstyrelsen har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan enligt följande:  

 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)  

SRRS Södra har ordnat ett BPH under 2019  

2019-05-18 i Örkelljunga med 6 deltagande Ridgeback.  

2019-09-01 i Örkelljunga med 1 deltagande Ridgeback.  

 Viltspårs prova på  

SRRS Södra ordnade prova på viltspår den 2019-05-04 i Vetlanda där det var 8 ekipage 

var anmälda.  

 Prova på Rallylydnad  

SRRS Södra ordnade prova på Rallylydnad i Lomma 2019-11-09.  

I lite duggregn provade 6 tappra Ridgebackar (av 8) på Rallylydnad. Först lite teori sen 

visade Anna-Karin Dahlstedt och Nelson hur vi skulle göra. Vi fick gå banan utan hund 

först och Anna Karin Dahlstedt guidade oss genom skyltarna /banan. Alla förare och 

hundar var superduktiga. Vi avslutade med lite hundbus för de som ville. Tack för en 

trevlig em och tack AnnaKarin Dahlstedt.  

 Officiell Utställning  

Lördagen den 21 september hade SRRS Södra sitt rasspecial på Gästgivargården i 

Röstånga och lördagen bjöd på ett fantastiskt väder där det var 107 hundar anmälda till de 

olika klasserna, Sören Holmgaard dömde mönstring och valpklasserna och Dennis Boyd 

från Irland dömde de officiella klasserna. Till sin hjälp hade de ständige ringsekreterare 

Bea Hultfeldt såg till att alla var på plats när klasserna började och hennes kollega Agneta 

Johansson skrev med stadig hand så att pennan glödde. Dagen började kl.09:00 och efter 

en lång och intensiv dag var samtliga klasser klara kl.18:00 vi hade besökare från både 

när och fjärran och som vanligt var där en glad och trevlig stämning runt ringen från både 

besökare och utställare. SRRS Södra vill rikta ett extra stort tack till Helena Färlevik och 

Röstånga gästgivargård för att vi fick vara på denna underbara plats i år igen och till alla 

andra som sponsrade och hjälpte till under dagen. 
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 Kvaltävling i viltspår  

SRRS Södra ordnade kvaltävling i viltspår den 28 april i trakterna av Varberg, det var 9 

ekipage anmälda där 7 ekipage kom till start.  

I och med detta har vi startat upp SRRS årliga viltspårmästerskap.  

 Banrace  

Varmt och soligt var det när SRRS Södra hade banrace nere på sköna Österlen på 

Cimbrias hundkapplöpningsbana i Ö Tommarp lördagen den 31 augusti, Cimbrias 

medlemmar hade öppnat upp kiosken och tänt grillen och laddat kaffekokaren så det 

fattades inte något denna underbara sensommardag. Vi fick prova på ett upplopp med 

släphare, efter det fick de som ville prova på helvarv efter motorhare.  

 Utbildning för certifierade utställningsarrangörer (CUA)  

ÖVRIGA ÄRENDEN/AKTIVITETER  

Därutöver har lokalstyrelsen aktivt arbetat med följande:  

 Ringträning  

SRRS Södra har ordnat utställningsträning vid fyra tillfällen på Röstånga Gästgivargård 

det varade 3 timmar inklusive fika, 2019-04-27, 2019-05-05 på våren och 2019-08-25, 

2019-09-08 på hösten och det var 12 deltagare anmälda till samtliga tillfällen.  

 Hundpromenader  

- 2019-04-14 Vårpromenad på Järavallen 

En härlig vårdag i april träffades 14 Rhodesian Ridgeback och deras familjer för att 

gå 5 km på en av slingorna på Järavallens strövområde. Vi hade ett fantastiskt väder 

så både hundar och familjer passade på att njuta ordentligt, ungefär halvvägs 

stannade vi och njöt av medtagen fika och vi la vars ett falukorvsspår till varandra 

som hundarna och dess förare fick roa sig med. När samtliga var nöjda med både 

fika och spårmomentet så fortsatte vi tillbaka till bilarna, för er som inte varit med på 

någon promenad än hälsar vi välkomna till Fulltofta Strövområde till Kristi 

himmelsfärd helgen den 30 maj. Alla är välkomna att delta vid dessa promenader 

även ni som tycker era hundar kan vara jobbiga vid sådan här situationer, för det är 

väldigt bra träning för både förare och hund och vi försöker alltid gå slingor som är 

enkla så att alla ska klara av att delta, vid nästa tillfälle tänkte vi ge lite tips på balans 

och smidighetsövningar som vi kan öva på under promenaden och som vanligt tar vi 

med fika som vi stannar och njuter av så att vi får chansen att lära känna varandra. 

- 2019-05-30 Kristihimmelspromenad i Fulltofta 

Än en gång hade vi tur med vädret när vi till Kristi himmelsdagen samlades för 

vårens andra promenad vid Fulltoftas härliga naturreservat, Vi gick en slinga på c:a 5 

km där vi fick prova på att träna balans- och smidighetsövningar med våra hundar 

under turen.  

Det blev en mycket trevlig promenad där vi hittade på en massa roligheter på vägen 

och avslutade med det viktigaste - fika!  

Tack till Margareta Borglin och Per-Olof Persson och alla deltagande hundar, hussar 

och mattar, hoppas vi ses till hösten när vi återkommer med fler promenad tillfällen.  

- 2019-10-05 Höstpromenad i Klåveröd  

Lördagen den 5 oktober samlades vi vid härliga Klåverödsdammen för en 

hundpromenad i underbart höstväder vi fick dela skogen med både skolklasser, 

Danska Scouter och en massa svamp plockande familjer, under promenaden som var 

c:a 4 km lång blev det bland annat olika former av balansövningar, leta upp Husse / 

Matte och efter en härlig fika i solen avslutade vi med att alla hundarna fick prova på 

ett kort viltspår efter både gris och rådjursklöv. 

- 2019-12-27 Julpromenad i Sävsjö  

Tack Stina Gof för detta trevliga initiativ i del av vårt stora upptagningsområde som 

vi inte har så många aktiviteter för våra medlemmar. 

- 2019-12-27 Julpromenad i Genarp  

Tack för en trevlig Julpromenad i naturreservatet Risen. Vi räknade till 23 hundar 

som var med. Vi hade underbart väder. Några av hundarna gick en lite kortare runda 
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och vi avslutade med korvgrillning och hundbus för de som ville. Tack Margareta 

Borglin och Per-Olof Persson som har hjälpt till med att anordna samtliga 

hundpromenaderna i år. 

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. 
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 SRRS/SÖDRA RESULTATRÄKNING B11.
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 SRRS/SÖDRA BALANSRÄKNING B12.
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 MOTION 1: ÄNDRING AV REGLER FÖR SRRS VILTSPÅRLISTA B13.
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 MOTION 2: ÅRLIGT RESEBIDRAG TILL SRRS/NORRA B14.
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