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Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin 
Näslund och Karin Nilsson.          
ANMÄLT FÖRHINDER 

 
 

§ 64 Mötets öppnande.  
Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
Protokollförare och protokolljusterare. 
Till protokollförare utsågs Karin Nilsson.  
Cornelia Svensson utsågs att jämte ordförande Jonas Peterson justera dagens protokoll. 
 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med tillägg under § 74 Rapport Ridgeback-Nytt. 

§ 65 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är justerat och lades till handlingarna. 

§ 66 Rapport sekreterare, Post in/ut. 
2008-09-04 SKK Vem blir den 20:e bragdhunden? 
Annonsen är införd i Ridgeback-Nytt 2008/3. 
 
2008-09-08 SKK Avliden CS-ledamot, Lars West. 
Lades till handlingarna. 
 
2008-09-17 Förfrågan från domare som önskar utöka sitt rasregister. 
Styrelsen avstyrker ansökan. Karin underrättar SKK och domaren. 
 
2008-09-17 SKK Utslag för hund med oacceptabelt beteende. 
Styrelsen gav Jonas i uppdrag att utreda hur SRRS ska agera, när styrelsen underrättats om 
att en RR är under utredning eller fått en påföljd. 
 
2008-10-01 SKK Angående ansökan om utställningsprogram för 2011. 
Se § 72 
 
2008-10-07 SKK Påminnelse. Antalet hundar per domare och dag. 
Styrelsen beslutade vidarebefordra påminnelsen till lokalavdelningarna. 
 
2008-10-08 SKK Förfrågan om medlemsavgifter 2009. 
SRRS/C har svarat SKK att fullmäktigemötet 2008 beslutade att medlemsavgiften höjs 
med 25 kr, dvs. fullbetalande medlemmar ska betala 275 kr/år, familjemedlemmar 100 
kr/år samt medlemmar bosatta utanför Norden 325 kr/år. Dock ska valpköparmedlemskap 
fortfarande kosta 100 kr. 
 
2008-10-08 SKK Inbjudan till Rasklubbstorget. 
Se § 69 



 
 

SIDA 

2(5) 
 

 
2008-10-14 SKK Nya Grundregler. 
Styrelsen beslutade att de nya grundreglerna ska publiceras i nästa Ridgeback-Nytt samt 
läggas ut på hemsidan. 
 
2008-10-14 SKK CS-protokoll nr 3. 
Lades till handlingarna. 
 
2008-10-17 SKK Inbjudan till Specialklubbskonferensen 31 januari – 1 februari  2009.  
Se § 79. 

§ 67 Rapport ekonomi. 
Balans- och resultaträkning inkomna från kassören 2008-10-09. 
Styrelsen har kontrollerat klubbens likvida medel samt tagit del av balans- och 
resultaträkningen och noterar att klubbens ekonomiska läge är tillfredsställande. 

§ 68 Medlemsärenden. 
Efter en förfrågan om hur man får valpköparmedlemskap konstaterar styrelsen att endast 
uppfödare har möjlighet att skaffa det till sina valpköpare. 

§ 69 Rapport AU 
AU-beslut 2008-07-04 att resultaten från World Winner Specialityutställningen vid Årsta Slott 2008-
07-04-05 och World Dog Show 2008 inte skulle ingå i guldhundslistan. 
Styrelsen fastställde beslutet. 
 
AU-beslut 2008-09-23 betr. hund för omplacering. AU beslöt att, förutsatt att ägaren är medlem i 
SRRS skulle omplacering i detta fall utannonseras på hemsidan, trots att uppfödaren ej var 
villig att hjälpa till. 
Styrelsen fastställde beslutet. Jonas besvarar ägarnas förfrågan. 
 
AU-beslut 2008-10-07 om bidrag på 3000 kr till SRRS Stockholm för genomförande av monter på 
Rasklubbstorget på Stora Stockholmsutställningen. 
Styrelsen fastställde beslutet. 

§ 70 Rapport AUK 
Ändrade regler för valphänvisning samt ändring i SRRS avels- och uppfödaretiska rekommendationer. 
Reglerna fastställdes med små redaktionella ändringar. 
Styrelsen beslöt att de nya reglerna och rekommendationerna ska börja gälla 2009-01-01. 
Styrelsen beslöt att de ska publiceras i Ridgeback-Nytt 2008/4. 

§ 71 Rapport MK  
MK rapporterade att ansökan om 15 MH för 2009 har skickats in till SBK. 
Styrelsen diskuterade vikten av att ämnet mentalitet lyfts fram i klubben 
 
Styrelsen beslutade uppdra åt MK att under 2009 ha en artikel i varje nummer av 
Ridgeback-Nytt. 
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§ 72 Tävlingsverksamhet 
Ansökan om ändring av utställningsprogram 2009. 
SRRS har ansökt hos SKK att flytta utställningen i Tjolöholm 2009-05-24 till Lerum 
samma datum och Specialen från Västerås till Fjärås/Kungsbacka 2009-07-25-26. 
 
Specialen 2009. 
Jonas meddelar att tillfrågad domare tackat nej. Styrelsen föreslår SRRS Västra att komma 
in med domarförslag. 
 
Specialen 2010. 
SRRS Skåne, som har tillfrågats om de kan genomföra Specialen 2010, har återkommit med 
frågor som styrelsen diskuterade och svarar Skåne. 
Även domarfrågan diskuterades, och styrelsen beslöt svara Skåne att deras förslag 
accepteras, men att Skåne måste kontrollera att valet av domare är enligt SKKs regler. 
 
Specialen 2011. 
Styrelsen beslutade tillfråga SRRS Stockholm om de kan arrangera Specialen i Stockholm 
den 6-7 augusti 2011. 
 
SKK. Angående ansökan om utställningsprogram för 2011. 
Styrelsen beslöt vidarebefordra meddelandet till lokalavdelningarna. 
 

§ 73 Rapport Hemsidan 
Uppdatering av Rasdata. 
Helena rapporterade att nytt material beställts från SKK Rasdata och skickats till Jörgen 
Norrblom som uppdaterar SRRS Rasdata. 
 
Ulrika Blom kommer under 2009 att hjälpa till med att lägga in hundar som saknas i 
databasen. Vi hälsar Ulrika välkommen. 

§ 74 Rapport Ridgeback-Nytt 
Styrelsen berömde Ridgeback-Nytt nr 3 för dess finish och mångsidiga innehåll. 
Styrelsen uttryckte även sin glädje över att Reidar hittat ett nytt tryckeri som minskar 
kostnaderna kraftigt. 
 
Styrelsen beslutade tillfråga vardera ridgebackklubbs styrelse i Danmark, Norge och Finland 
om ett utbyte klubbarna emellan. Förslaget är att alla styrelser skickar ett exemplar av sin 
tidning till hela styrelsen i de andra länderna och inte bara som i dag till ordföranden och 
sekreteraren. 
 
Annons om Fullmäktige 2009. 
Styrelsen beslutade att annons om fullmäktigemötet nästa år ska sättas in i nr 4 av 
tidningen, och att mötet äger rum lördagen den 4 april 2009 i Norrköping. 
 
Annonser för lokalavdelningarnas årsmöten ska också vara införda i Ridgeback-Nytt nr 4. 
Karin åtog sig att påminna lokalavdelningarna om detta. 
Manusstopp för nr 4 är 17 november. 
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§ 75 Rapport Lokalavdelningar 
Inget att rapportera. 

§ 76 Mötesprotokoll Lokalavdelningar 
Fem mötesprotokoll hade kommit från SRRS Skåne. 
Lades till handlingarna. 

§ 77 Exteriördomarkonferensen 
Raskompendiet. 
Sonjas framarbetade förslag till kompendium granskades och diskuterades. Jonas, som varit 
i kontakt med Bo Wallin, som är utsedd kontaktperson i SKKs Domarkommitté har 
erhållit riktlinjer för hur ett raskompendium bör utformas. 
 
Styrelsen diskuterade vissa förändringar som bör göras enligt Bo Wallins och SKKs 
riktlinjer. Arbetsgruppen jobbar vidare med kompendiet. 
 
Styrelsen bordlade frågan. 
 
Ny medarbetare i arbetsgruppen för Exteriördomarkonferensen. 
Styrelsen beslutade att tillfråga Susan Falk om hon kan ingå i arbetsgruppen. 
Helena åtog sig att fråga Susan. 

§ 78 Bordlagda frågor 
Årsboken. 
Eftersom bokens redaktör tyvärr inte kunde närvara, bordlades frågan till nästa möte. 

§ 79 Övriga frågor 
Verksamhetsplanen. 
Enligt beslut på fullmäktige 2008 ska styrelsen ”fortsätta arbetet med att integrera 
lokalavdelningarna med SRRS/C. Styrelsen har budgeterat för att besöka 
lokalavdelningarna och utöka kontakten och lösa gemensamma problem”. 
Styrelsen beslutade att Helena och Karin kontaktar SRRS Stockholm, Maria kontaktar 
SRRS Mellan, Cornelia SRRS Skåne, Reidar SRRS Norra och Jonas SRRS Västra och hör 
om de kan vara med på deras nästa möte. 
 
Världskongressen 2016. 
Bordlades till nästa möte. 
 
SKK. Inbjudan till specialklubbskonferens den 31 januari – 1 februari 2009. 
Styrelsen beslutade att Karin går på konferensen. 
 
Förfrågan om köp av valp till Jordanien. 
Maria svarar frågeställaren. 
 
Sponsoravtal. 
Avtalet med Lupus går ut 2008. 
Styrelsen beslöt uppdra åt Kerstin att söka nytt sponsoravtal med Lupus eller annan 
foderleverantör. 
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Hälsoenkäten. 
I den nya hälsoenkäten bör vissa frågor omarbetas innan utskicken går i väg i januari. 
Helena tar denna ärende till AUK. 

§ 80 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir ett Skypemöte måndagen den 3 november kl. 20.00. 

§ 81 Mötets avslutande 
Jonas tackade alla och avslutade mötet. 

VID PROTOKOLLET  

Karin Nilsson 

 

JUSTERAS JUSTERAS 

Jonas Peterson Cornelia Svensson 
 


