
 

 
 
 
 
 
 
Deltagare: Ordf. Karin Nilsson, André Lennberth, Reidar Otterbjörk, Maria 
Hjelm, Helena Sirén, Jonas Peterson samt adjungerad Sonja Nilsson (§§ 40, 41, 
44, 46, 47) 
Anmält förhinder: Päranders Wärja  
 
§ 38  Mötets öppnande 

Karin hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

Protokollförare och protokolljusterare 
André utsågs att föra mötesprotokoll och Helena Sirén utsågs att jämte 
Karin Nilsson justera protokollet. 

Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 39 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 

§ 40 Rapport sekreterare. Post in/ut 
Exteriördomares utökning av rasregister- Specialklubbarnas yttranden 
En genomgång av de regler som gäller när en domare vill utöka sitt 
rasregister. 
SRRS/C har noterat och lagt det till handlingarna.  
 
Ändring av datum för officiellt lydnadsprov  
En skrivelse har skickats in till SKK för en ansökan om ett nytt datum 
för officiellt lydnadsprov på Specialen 2006. 
SRRS/C har noterat att SKK godkänner ansökan om ändringen och 
lägger den till handlingarna.  
 

§ 41 Rapport ekonomi 
Självdeklaration 2006 
Sonja gick igenom förfarandet med självdeklarationen och påpekade att 
riktiga reseräkningar, som finns att ladda ner på www.skk.se, måste 
användas i fortsättningen för att ersättning ska utgå. Hon betonade också 
vikten av att alla arvoden som utbetalas vid tävlingar och 
mentalbeskrivningar måste rapporteras till henne. 

Protokoll fört vid styrelsemöte SRRS/C  
2006-05-01 kl.10.40. Märsta. 
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Ekonomin i övrigt 
SRRS likviditet är mycket god. För närvarande finns över 300 000 på 
SRRS postgirokonto. SRRS/C diskuterade möjligheten att öppna konton 
för bättre avkastning för pengar som veterligen inte ska röras på ett tag.  
SRRS/C beslutar att Sonja Nilsson ska se över denna möjligheten.  
 

§ 42 Medlemsärenden 
Maria Hjelm har inget att rapportera gällande medlemsärenden.  
 

§ 43 Rapport AU 
Ett AU-möte har ägt rum den 13 april gällande förfrågan från SKK om 
hävande av avelsspärr. AU beslutade att SRRS svarar SKK att SRRS 
inte har något att invända mot förslaget att slopa avelsspärren för den 
berörda hunden. 
SRRS/C biföll AU:s beslu.t 
 

§ 44 Rapport AUK 
Ulla Thedin har anmält till styrelsen att hon önskar avgå som avelsråd 
per den 31 maj
SRRS/C beklagar detta och vill uttrycka sin tacksamhet för det eminenta 
jobb Ulla Thedin gjort under de år som gått. Ulla kommer att officiellt 
avtackas så fort tillfälle erbjuds. 
 
Valphänvisningsregler 
SRRS/C beslutar att reglerna ska utvärderas under år 2006.  
 
Sinusprojektet 
SRRS/C beslutar att Reidar Otterbjörk ska kontakta Nicolette Hillbertz 
för att få en uppdatering som kommer att publiceras i RR-nytt 
beträffande hennes sinusprojekt.  
 
Ansökan om dispens från krav i valphänvisningsreglerna  
En ansökan om dispens från valphänvisningsreglerna har inkommit till 
SRRS/C.  
SRRS/C beslutar att bifalla dispensansökan.  
 
Helena Sirén var inte med under diskussionen om hur vida dispens 
skulle ges eller inte.  
 

§ 45  Rapport MK 
Nytt MH bokat på Basta Nykvarn 26-27 augusti 
SRRS/C har noterat detta.  
 
Förfrågan från Nedre Norra om utbildande av mentalfiguranter. 
SRRS/C har noterat detta.  
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RAS 
SRRS/C hade en öppen diskussion gällande RAS utan att några beslut 
fattades. 
 
Ras-Data 
Numera finns SKK Avelsdata på www.skk.se där man kan finna 
likvärdig information som den i Ras-Data och mer där till, utan kostnad. 
SRRS/C finner därför ingen anledning att fortsätta prenumerera på denna 
tjänst.  
SRRS/C beslutar att undersöka möjligheten att säga upp avtalet med 
nuvarande administratör av Ras-Data på hemsidan för att i framtiden 
hänvisa till SKK Avelsdata. 
 

§ 46 Årsboken 
Sonja Nilsson redovisade för hennes arbetsgång och hon visade formatet 
samt hur framsidan kommer att se ut. Vidare efterlyser Sonja fler bilder 
och fler annonsörer i årsboken.  
 

§ 47 Tävlingsverksamhet 
Exteriördomarkonferens 
SRRS/C beslutar att Helena Sirén kontaktar SKK för mer information 
beträffande ansökan om exteriördomarkonferensen 2009. Utfallet 
kommer att presenteras och behandlas speciellt på nästa styrelsemöte.   
 
Raskompendium från Sonja Nilsson 
SRRS/C beslutar att det raskompendium som finns ska skickas ut till 
samtliga styrelsemedlemmar för en genomgång. Kompendiet tas upp för 
diskussion på nästa styrelsemöte. 
 
Översyn av tävlingsriktlinjerna  
SRRS/C beslutar att riktlinjerna ska skickas ut till samtliga 
styrelsemedlemmar för genomgång. Punkten bordlades till nästa möte.  
 
Specialen 2006 
En arbetsgrupp bildades till specialen 2006 och den består av 
följande personer;  
Helena Sirén, Reidar Otterbjörk, Maria Kirkegaard, Lily-Ann Forsman 
samt Jonas Peterson.  
Denna grupp kommer att ansvara för det fortlöpande arbetet med 
arrangemanget kring Specialen 2006.  
 
Annons om Specialen 2006 
Annons om Specialen den 5-6 augusti i Västerås har gått ut till 
Ridgebackklubbarna i Danmark, Finland samt Norge. 
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Kommande Utställningar  
2006 
Tjolöholms slott 2006-05-27 
Bollnäs 2006-06-11 
Stockholm 2006-06-18 
Västerås 2006-08-05, 06 
Askersund 2006-08-13 
Sofiero 2006-09-09 
 
2007 
Göteborg 2007-05-12 
Bollnäs 2007-06-03 
Västerås 2007-07-28, 29 
Askersund 2007-08-12 
Sofiero 2007-09-09 
Stockholm 2007-10-20 
 
Tävlingsansvarig 
SRRS/C beslutade att Jonas Peterson blir tävlingsansvarig. 
 

§ 48 Rapport Hemsidan 
En ny hemsida förväntas inom kort vara klar. Vidare diskuterade även 
SRRS/C en projektplattform för bättre kommunikation inom styrelsen. 
Jonas Peterson kommer att undersöka huruvida detta är möjligt och i 
vilken form den i så fall kommer att ta.  
 

§ 49 Rapport Ridgeback-Nytt 
Förslag om ändrade priser beträffande medlemsannonser 
SRRS/C beslutade att sänka priset för en helsidesannons i färg från 450 
sek till 350 sek samt från 275 sek för en halvsida till 225 sek för 
medlemmar.  
 
Kennelregister 
Då alltfler uppfödare avstår att annonsera sina kenneluppgifter i RR-nytt 
har registret förlorat sitt värde.  
SRRS/C beslutade att avveckla kennelregistret i RR-Nytt till år 2007. 
 
Förslag till förnyelse av RR-Nytt 
Reidar Otterbjörk, redaktör RR-nytt, presenterade för styrelsen ett nytt 
format på tidningen. Reidar inväntar ett namn på ett nytt tryckeri så att 
ett exemplar kan provtryckas. Vidare väntar SRRS/C således även en 
offert på tryckkostnaderna.  
 
Anmälan av kandidater för vandringspriset till årets bragdhund i nästa 
nummer av RR-Nytt   
SRRS/C beslutar att en annons ska sättas in nästa nummer av RR-Nytt 
för att uppmana medlemmarna att skicka in sina bidrag.  
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Övrigt RR-Nytt
SRRS/C beslutar att André Lennberth ska skriva en artikel till RR-Nytt 
om fullmäktigemötet i Uppsala den 8 april 2006.  
 

§ 50 Rapport pRRylboden 
Inget att rapportera.  
 

§ 51 Rapport lokalavdelningar 
Förslag till nya områdesindelningar för Lokalavdelningarna 
Förslag om nya områdesindelningar för lokalavdelningarna diskuterades 
på lokalavdelningskonferensen i anslutning till fullmäktigemötet 2006. 
Då det framkommit att SRRS/Sthlm ställer sig motvilliga till att utöka 
sin områdesindelning anser SRRS/C att frågan måste diskuteras vidare 
med lokalavdelningarna. 
SRRS/C beslutar att Reidar Otterbjörk ska, som ett första steg, ta 
kontakt med SRRS/Sthlm för diskussion om hur problemet ska lösas på 
bästa sätt.
 

§ 52 Mötesprotokoll lokalavdelningar 
Ett protokoll har inkommit från lokalavdelningen Mellan  
SRRS/C har läst och noterat innehållet i detta protokoll. 
 

§ 53 Bordlagda frågor 
§ 10, Förslag om att införa extra poäng på lydnadslistan för den hund 
som får titeln LP  
SRRS/C beslutar att åter bordlägga frågan. 
 

§ 55 Övrigt 
Ansökan om bidrag till Internetuppkoppling för SRRS ordförande 
SRRS/C beslutar att bifalla ansökan om Internetuppkoppling för 
ordförande i SRRS/C med 300 kr/månad. 
 
Arbetsgrupp för utarbetande av arbetsbeskrivning för ordförande, 
sekreterare och kassör i lokalavdelningarna 
SRRS/C beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Sonja Nilsson 
och Karin Nilsson. Denna ansvarar för utformningen av 
arbetsbeskrivningen för ordförande, sekreterare samt kassör i 
lokalavdelningarna.  
 
Arbetsgrupp för att ta fram en lämplig ort och lokal för Fullmäktige 
2007 
Päranders Wärja har fått i uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att ta fram 
en lämplig ort och lokal till nästa års Fullmäktige möte. Senaste nytt är 
att arbetet fortskrider med bildandet av denna arbetsgrupp. 
Återkopplingar kommer att ske vid kommande styrelsemöten.  
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Styrelsens tillgänglighet, sinsemellan och för medlemmarna
SRRS/C förde en diskussion kring tillgängligheten styrelsemedlemmar 
sinsemellan samt dess tillgänglighet för medlemmarna. Som ett resultat 
av denna diskussion vill SRRS/C påpeka vikten av tillgängligheten. För 
att underlätt i tillgängligheten och kommunikationen mellan 
styrelsemedlemmar kommer idén om en kommunikationsplattform (se § 
48) att undersökas, återkoppling kring dess utformning kommer att ske 
på kommande styrelsemöte.  
SRRS/C beslutade att alla styrelsemedlemmar ska vara tillgänglig inom 
48 timmar antingen via e-post eller telefon. Vid förhinder ska detta 
meddelas till samtliga andra styrelsemedlemmar.  
 

§ 56 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelse möte kommer att bli ett telefonmöte den 18 maj 2006.  
 

§ 57 Mötets avslutande 
Karin tackade samtliga styrelsemedlemmar och avslutade mötet. 
 

 
 
 
Vid protokollet:  
 
 
 
 
André Lennberth 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Karin Nilsson Helena Sirén  
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