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1. DAGORDNING 

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall av denne, av styrelsens vice 

ordförande. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall av denne, av årsmötets 

ordförande. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

 

• Årsmötets öppnande  

1. Justering av röstlängd. 

2. Val av ordförande för årsmötet. 

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 lokalavdelningens medlemmar. 

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

7. Fastställande av dagordningen. 

8. Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning 
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 årsmöte givit till styrelsen. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

12b. Föredragning av styrelsens förslag till rambudget. 

13. Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter och antal suppleanter samt val av 
ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 i dessa 
stadgar samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

14. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter och val av revisor/er och 

revisorssuppleant/er enligt §8 i dessa stadgar. 

15. Val av valberedning enligt §9 i dessa stadgar. 

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

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor 
före årsmötet har anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende ska vara 
skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och 
lämna förslag till beslut. 

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 

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

• Årsmötets avslutning. 
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2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

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. 

2.1. FÖRTROENDEVALDA 

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

2.1.1. 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. 

2.1.2. REVISORER 

• Revisor:   Karolina Jakobsson 

• Revisorssuppleant:  Mats Genberg 

2.1.3. VALBEREDNING 

• Sammankallande:  Margareta Borglin  

• Ledamot:   Pia Janols 

• Ledamot:   Ingrid Taylor 

2.2. 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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2.3. 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. 

 

2.4. VERKSAMHET 

2.4.1. 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. 

  

https://www.facebook.com/annakarin.dahlstedt.9?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARASOSUcGGh0tRsigB2ig2rMyRUi2I2zbdTcWZv7IOXT2wTmm5g86yo5mE7PL8A6rgdkqkoR2EhE458v&dti=223731397722979&hc_location=group
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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) 

2.4.2. 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 Fulltoft 

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 och vi 

avslutade med korvgrillning och hundbus för de som ville. Tack Margareta Borglin 
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och Per-Olof Persson som har hjälpt till med att anordna samtliga hundpromenaderna 

i år. 

2.5. 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. 

2.6. ÖVRIGT 
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3. RESULTATRÄKNING 
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4. BALANSRÄKNING 
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5. REVISORNS BERÄTTELSE 
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6. VERKSAMHETSPLAN 

Lokalstyrelsen föreslår nedanstående verksamhet inom lokalavdelningen under 2020. 

• 2020-03-21 MK kommer och berättar om pilotprojektet som SKK har angående 

mentalindex baserat på BPH. 

• BPH i Örkelljunga är bokat till 2020-04-25 och 2020-10-04 

• Officiell utställning Ridgebackspecialen BISS Kommer att äga rum på Backagården i 

Höör den 1–2 augusti 2020. Domare är Lindsey Barnes (GB) 

• Banrace SRRS Södra har för avsikt att ordna två banrace under 2020.  

• Kvaltävling i viltspår 2020-04-26 i trakterna av Skällinge 

• Hundpromenader SRRS Södra har för avsikt att ordna minst fyra promenader på olika 

platser i SRRS/Södras upptagningsområde under 2020. 

• Ringträning/Handlerkurs SRRS Södra har för avsikt att ordna Ringträning/Handlerkurs 

under 2020. 

• Prova på Rallylydnad, agility samt Nose Work.  

• CUA -utbildning. SRRS Södra kommer att bevaka om någon CUA utbildning kommer 

att anordnas 2020. SRRS Södra har för avsikt att skicka minst en medlem till CUA- 

utbildning under 2020. 
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7. RAMBUDGET 

Lokalstyrelsen föreslår följande rambudget för 2020: 

 

Intäkter Belopp Kommentar 

Kretsstöd SRRS 9000  

Utställning 52 000  

Viltspår 2000  

Lydnad / Rallylydnad 1500  

Lure coursing / RR-race 1500  

Föreläsningar 2500  

Övriga intäkter 6000  

Summa intäkter 74 500  

   

Kostnader Belopp Kommentar 

Utställning 48 000  

Viltspår 1500  

Lydnad / Rallylydnad 1000  

Lure coursing / RR-race 1000  

Föreläsningar 3500  

Promenader / Träffar 2000  

Rasmonter 0  

Intern utbildning & konferenser 4000  

Lokalhyra 5000  

Förbrukningsmaterial 1500  

Milersättning 6000  

Reskostnader 2500  

Bankkostnader & avgifter 1500  

Övriga kostnader 3000  

Summa kostnader 80 500  

   

Budgeterat resultat -6000  
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8. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

ORDFÖRANDE 

a) Christina Hallberg-Olsson Nyval 1 år 

Ort: Staffanstorp Telefon: 070-334 41 40  E-post: christina.hallberg@malmo.se  

 LEDAMÖTER 

b) Jenny Rylander Nyval 2 år 

Ort: Hasslarp Telefon: 070-203 21 26 E-post: jennyvisa@gmail.com  

c) Denniz Jönsson Nyval 2 år 

Ort: Kävlinge Telefon: 076-821 35 38 E-post: denniz_jonsson@outlook.com  

d) Helena Augzell Nyval 2 år 

Ort: Kävlinge Telefon: 070-779 35 01 E-post: helenaau@hotmail.com  

e) Felicia Bulkin Fyllnadsval 1 år 

Ort: Genarp Telefon: 076-236 83 91 E-post: anni-ab@hotmail.com  

f) Filip Ingebritsen Fyllnadsval 1 år 

Ort: Genarp Telefon: 070-494 54 63 E-post: filip.ingeb@gmail.com  

g) Ulrika Hall Fyllnadsval 1 år 

Ort: Helsingborg Telefon: 070-659 28 69 E-post: ulrikahall@hotmail.com  

SUPPLEANTER 

h) Jenny Svenhard Nyval 1 år 

Ort: Hörby Telefon: 070-655 54 15 E-post: jennysvennhard@yahoo.se  

i) Katarina Grege Nyval 1 år 

Ort: Sjöbo Telefon: 070-947 05 52 E-post: katarinagrege@live.se  

j) Emma Mårtensson Nyval 1 år 

Ort: Barsebäck Telefon: 076-852 84 28 E-post: emma_m_eriksson@hotmail.com  

REVISOR/ER 

k) Karolina Jacobsson Omval 1 år 

Ort: Staffanstorp Telefon: 070-389 61 53 E-post: 

karolina.jacobsson@hotmail.com  

REVISORSSUPPLEANT/ER 

l) Mats Genberg Omval 1 år 

Ort: Vitaby Telefon: 070-845 15 81 E-post:  

  

mailto:christina.hallberg@malmo.se
mailto:jennyvisa@gmail.com
mailto:denniz_jonsson@outlook.com
mailto:helenaau@hotmail.com
mailto:anni-ab@hotmail.com
mailto:filip.ingeb@gmail.com
mailto:ulrikahall@hotmail.com
mailto:jennysvennhard@yahoo.se
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mailto:emma_m_eriksson@hotmail.com
mailto:karolina.jacobsson@hotmail.com
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VALBEREDNING 

m) Margareta Borglin Mandatperiod kvar 1 år 

Ort: Furulund Telefon: 070-307 28 97 E-post: margareta.borglin@telia.com  

n) Kenneth Nilsson Nyval/ sammankallande 2 år 

Ort: Eslöv Telefon: 073-066 71 44 E-post: nilsson.kenneth@telia.com  

o) Gisela Lindberg Nyval 1 år 

Ort: Klågerup Telefon: 072-384 88 78 E-post: mglindberg@telia.com  

mailto:margareta.borglin@telia.com
mailto:nilsson.kenneth@telia.com
mailto:mglindberg@telia.com
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9. ÖVRIGA ÄRENDEN 

9.1. PROPOSITIONER 

Inga propositioner har inkommit till årsmötet. 

9.2. MOTIONER 

Inga motioner har inkommit till årsmötet. 
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10. BILAGOR 

BILAGA BESKRIVNING 

  

 


