
Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C  

2003-11-18 och 19 

Telefonmöte  
 

Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Sekr. Karin Nilsson, Patrik Steen samt Maria 
Hjelm. Anders Ling hade anmält förhinder. 
 
§ 80 Mötets öppnande 

Magnus hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
Protokollförare och protokolljusterare

Karin Nilsson utsågs att föra mötesprotokoll.  
Maria Hjelm och Patrik Steen utsågs till protokollförare. 
 

§ 81 Föregående mötesprotokoll
§ 69:1   Championatsrosetter för viltspårschampions. 
Styrelsen tog fram ett förslag,där ekipage som erövrat viltspårschampionat 
får en rosett från SRRS/C efter att man inkommit med championatanmälan 
till SKK. Förslaget skickas nu på remiss till listansvariga i TK. 
 
§ 69:2     Utvärdering av SRRS/Skånes specialen 2003. 
Utvärderingen har varit mycket välgjord. SRRS/C tackar Skåne för årets 
special och anser nu Skånes arbete med denna avslutad. Styrelsen beslöt att 
överskott av rosetter från specialen som inköpts av arrangerande 
lokalavdelningar i samråd med SRRS/C skall återköpas till fulla värdet av 
SRRS/C, för att sedan övertagas av nästa års arrangerande lokalavdelning till 
sitt fulla värde. Denna lokalavdelning får sedan komplettera rosettbeståndet 
och inköp göras i samråd med SRRS/C. Motivering: Detta för att undvika 
kostsamma rosettlager ute hos lokalavdelningarna. 
 
§ 69:3     Ölandsutställningen. 
Ölandsutställningen gick med vinst tack vare Marie Juhlin och hennes 
medhjälpare på plats samt Ulla Thedin. SRRS/C gratulerar. 
 
 
§ 74        Lokalavdelningskonferens. 
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Styrelsen beslutade att skriva mål och förslag på innehåll till en 
lokalavdelningskonferens. Dessa kommer att presenteras för 
lokalavdelningarna i vinter. Patrik arbetar fram förslag på mål och innehåll.  
 
§ 75        Ungdomsmedlemskap. 
SRRS/C ansåg att maximiåldern, 25 år, var för hög och beslöt avstå från 
samarbete med Svensk Hundungdom i frågan. 
 

 § 82       Rapport sekreterare. Post in/ut
Följande skrivelser hade inkommit från SKK: 
 
2003-09-09 Utdrag ur SKK/AK mötesprotokoll om RAS. Styrelsen hade 
tagit del av brevet, liksom AUK. 
 
2003-09-16 Ansökan om utställningsprogram för SKK´s Specialklubbar 
för år 2006. Detta överlämnades till Magnus. 
 
2003-10-08 Remiss gällande regler för valphänvisning. Styrelsen beslöt 
hänvända sig till AUK samt SRRS´s valphänvisare för råd om hur remissen 
bör besvaras. 
 
2003-10-13 Inbjudan till konferens för utbildningsansvariga. Styrelsen 
beslöt avstå från denna. 
 
2003-10-14 Uppföljningsmöte för klubbar i Norrland. Även detta 
beslutade styrelsen att avstå från. 
 

 § 83     Rapport ekonomi 
Styrelsen tog del av kassörens rapport om resultaträkningen t o m 17 
november 2003 och ansåg att klubbens ekonomi sköttes klanderfritt och att 
läget verkade betryggande. 
                                                                                                                             

§ 84 Medlemsärenden
SRRS/C ber medlemmarna rapportera sin nya adress till medlemsansvarige, 
om man vill få sin Ridgeback-Nytt. 
 

§ 84:1 Rapport om nya eller avgående medlemmar.
Maria rapporterade att medlemsantalet är nästan oförändrat. Hon kommer att 
fortsätta arbetet med att undersöka hur många valpköparmedlemmar som blir 
fullbetalande, och återkommer med en rapport senare i vinter. 
 

§ 85 Rapport AU
Inget AU-beslut hade fattats sedan föregående möte. 
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§ 86 Rapport AUK.

AUK ägnar nu sin tid åt arbetet med de Rasspecifika Avelsstrategierna. 
 
§ 87 Rapport Arbetsgruppen för Rasspecifika Avelsstrategier.

Gruppen kommer att presentera sitt arbete i Ridgeback-Nytt nr 4 för att få 
uppfödarnas och medlemmarnas kommentarer. Den hade även kommenterat 
MK´s bidrag. 
 MK hade inkommit med en skrivelse med förslag på riktlinjer 
gällande RAS för Rhodesian Ridgeback avseende de mentala egenskaperna. 
Styrelsen tackade MK för skrivelsen, men ansåg sig inte kunna instämma för 
tillfället utan avvaktar ytterligare diskussion. 
 

§ 88 Rapport MK.
MK hade haft ett protokollfört telefonmöte i november 2003, vari man 
planerade för figurantutbildning våren 2004 och ville verka för utökade MH 
2004 landet runt. Annika Tibell skulle besöka ett RUS-möte den 18 
november  
i stockholmsregionen. MK hade också gjort en sammanställning beträffande 
de mentala egenskaperna hos ridgebacks att delges arbetsgruppen för 
rasspecifika avelsstrategier, se ovan. Eva Bryntse hade lovat sammanställa 
MH-resultaten för SRRS årsbok. 
 

§ 89 Rapport JK.
Jaktkommittén ville ändra texten på hemsidan, vilket SRRS/C beslöt be sin 
kontaktperson för hemsidan, Anders Ling ombesörja.  
 Catharina Göthberg förklarade sig ämna skriva till tidskriften 
Jakthunden, som haft ett missvisande svar om RR som eftersökshund. 
 

§ 90 Rapport TK.
SRRS/Nedre Norra hade inkommit med ett styrelseprotokoll där de framhöll 
att de ej kunde genomföra Ridgeback-Specialen år 2005 i Gävle av 
arbetsbelastningsskäl. NN föreslog, att den lokalavdelning som ansökt om 
specialen år 2006 skulle ta över år 2005. SRRS/C vill informera alla 
lokalavdelningar om läget inför specialen år 2005 och vill ha in deras 
förslag. 
 SRRS/C har från SRRS/Stockholm mottagit ett besked om en 
alternativ plats för specialen i Stockholm 2004, eventuellt även för planerad 
utställning år 2005. 
 SRRS/Skånes lokalavdelning uppdrog till Ordf. att ansöka hos SKK 
att licensiera RR i lurecoursing. 
 

§ 90:1 Nytt förslag gällande poängberäkning till Viltspårslistan.
Centralstyrelsen ansåg att det förslag, som viltspårslistansvarige framkommit 
med var bra, och fastställde de nya reglerna till att börja gälla 2004-01-01. 
 

§ 90:2 Tävlingsriktlinjerna.
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Bordlades till nästa styrelsemöte. 
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§ 91 Rapport Hemsidan.
Hemsidans diskussionsforum är nedlagt. Detta på grund av att SRRS inte har 
en moderator, som har tid och kompetens att sköta forumet. SRRS/C har 
mottagit både positiva och negativa reaktioner. 
 

§ 92 Rapport Ridgeback-Nytt.
Tyvärr hade Ridgeback-Nytt nr 3 kommit ut en månad för sent på grund av 
oförutsedda händelser. Dock beräknades Ridgeback-Nytt nr 4 komma ut 
planenligt vecka 50. Dessvärre hade mycket lite material kommit in, vilket 
ger en tunn tidning. En ny artikel av Nicolette Salmon Hillbertz hade 
emellertid utlovats till detta nummer. 
 

§ 93 Rapport pRRylboden.
Ingenting att rapportera. 
 
Här ajournerades mötet för natten, och man beslöt fortsätta mötet nästa 
kväll. 
 
 
Telefonmötet återupptogs den 19 november kl 19.30. 
 

§ 93:1 Fördelningspolicy pRRylboden till lokalavdelningarna.
Styrelsen hade mottagit SRRS/Skånes skrivelse och insåg det problem som 
Skåne påtalade. SRRS/C´s ambition är att titta över hela systemet med 
pRRylboden under vintern. Bordlades. 
 

§ 94 Rapport lokalavdelningar.

§ 94:1 Mötesprotokoll.
SRRS/C hade mottagit tre protokoll. 
 

§ 94:2 Folder från SRRS/Stockholm.
SRRS/C hade mottagit en skrivelse om en informationsfolder från 
Stockholm. Styrelsen fann den informativ och professionell. Dock ansåg den 
att kostnaden i dagsläget var för hög. SRRS/C beslöt erbjuda sig att stå för 
halva kostnaden för de första 1000 exemplare i färg enligt den offert som var 
bifogad. 
 Styrelsen ansåg förslaget ambitiöst och lovvärt, men ville utvärdera 
projektet efter de första 1000 exemplaren. 
 

§ 95 Rapport Valberedningen
Valberedningen rapporterade klent intresse från medlemmarna, trots alla 
ansträngningar. Två eventuella kandidater till nästa års styrelse hade dock 
anmälts. 
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§ 96 Övriga frågor

 
§ 96:1 Avelsrådet äskar ersättning för internetuppkopplingskostnader

SRRS/C beslutade att avelsrådet skall ha en internetuppkopplingersättning 
med 300kr/månad. Denna kostnadsersättning skall gälla från Fullmäktige år 
2003 till Fullmäktige år 2004. Beslut om tidigare beviljade 1000 kr för 
telefonkostnadsersättning rivs därmed upp. Utbetalning kan om så önskas 
ske i slutet av varje månad.  
 

§ 96:2 Anmälan gällande uppfödare som ej är medlem i SRRS
Styrelsen hade de senaste dagarna mottagit information från upprörda 
medlemmar och valpköpare som gav upplysning om en uppfödare. Eftersom 
uppfödaren ej är medlem i SRRS lämnar styrelsen ärendet vidare till SKK. 
 

§ 97 Nästa styrelsemöte
Nästa möte kommer att bli ett telefonmöte torsdagen den 4 december 
kl 19.00. 
 

§ 98 Mötets avslutande
Magnus avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
 
Karin Nilsson 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
Patrik Steen        Maria Hjelm 
 
 
 
 
 
 
Magnus Forsberg 


