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DELTAGARE 

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Susan Falk, Mats Graflund och Karin Nilsson. 
Jessica Persson deltog via en konferenstelefon. 
SRRS kassör, Sonja Nilsson, deltog i mötet under § 114 och 115.         
ANMÄLT FÖRHINDER 

Cornelia Svensson. 
 

§ 111 Mötets öppnande.  
Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
Protokollförare och protokolljusterare. 
Till protokollförare utsågs Karin Nilsson.  
Mats Graflund utsågs att jämte ordförande Jonas Peterson justera dagens protokoll. 
 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

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

§ 113 Rapport sekreterare, Post in/ut. 
Bordlades till SRRS/Cs skypemöte den 29 september 2009. 

§ 114 Rapport ekonomi. 
SRRS kassör Sonja Nilsson, som var inbjuden till mötets § 114 och § 115 gick igenom 
SRRS senaste balans- och resultaträkning med styrelsen.  

§ 115 Medlemsärenden. 
Sonja Nilsson förklarade SKKs nya system att redovisa SRRS medlemsstatistik.  
SRRS har för närvarande 1524 medlemmar. 48 personer har under den gångna månaden 
lämnat klubben, och 79 påminnelser om medlemsavgiften har skickats ut. 

§ 116 Rapport AU 
Inget AU-beslut har fattats sedan förra mötet. 

§ 117 Rapport AUK 
Rapport om hälsoenkäten för hundar födda 2005. 
Styrelsen noterade med tillfredsställelse att svarsfrekvensen var 56 %. 
 
Ansökan om dispens från valphänvisningsreglerna beträffande en tjuvparning. 
Styrelsen beslutade att inte ge dispens i detta fall.  
Beslutet justerades omedelbart.  
Susan vidarebefordrar beslutet. 
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Förslag att införa uppgift om genomfört MH i valphänvisningen. 
Styrelsen antog förslaget.  
Beslutet justerades omedelbart. 
Helena Sirén skriver texten i valphänvisningen. 
 
Avelskonferensen i februari 2010. 
Bordlades till nästa möte. 

§ 118 Rapport MK  
Förslag om utbildning av A-figuranter. 
Eftersom det råder stor brist på A-figuranter till klubbens mentalbeskrivningar föreslås att 
aktiva engagerade B-figuranter erbjuds utbildning till A-figuranter. 
Styrelsen beslutade att lokalavdelningarna ska kontaktas om detta. 
Karin kontaktar lokalavdelningarna. 

§ 119 Tävlingskommittén. 
Domare till SRRS specialer. 
Styrelsen beslutade att förslag till domare till stora specialen ska skickas till SRRS/C för 
godkännande, och kräver att domaren till denna utställning ska ha god dokumenterad 
erfarenhet av att döma rhodesian ridgeback. 

§ 120  Rapport Hemsidan 
Bordlades till nästa möte. 

§ 121  Rapport Ridgeback-Nytt 
Bordlades till nästa möte. 

§ 122 Rapport Lokalavdelningar 
Inget att rapportera. 

§ 123 Mötesprotokoll Lokalavdelningar 
SRRS Norra har inkommit med protokoll från styrelsemöten 2009-04-07, 2009-06-06 och 
2009-08-07.  
SRRS Skåne har inkommit med lokalavdelningens årsprotokoll. 
 
Styrelsen tackar för protokollen som lades till handlingarna. 

§ 124 Bordlagda frågor 
Inget att rapportera. 

§ 125 Övriga frågor 
Arbetsgrupp för officiella viltspårprov. 
Reidar skickar ut en förfrågan till lokalavdelningarna om medlemmar i arbetsgruppen. 
 
 
Samarbetsavtal mellan Royal Canin och SRRS. Utkast för granskning. 
Jessica presenterade ett förslag som kommer att underlätta arbetet med sändningarna från 
vår sponsor avsevärt. 
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 Forskningsbidrag till Nicolette Salmon Hillbertz. 
Mats har kontaktat SRRS revisor Stefan Persson, som rekommenderar att klubben har ett 
avtal i botten och att mottagaren skickar en rekvisition på beloppet. Jessica sköter om det. 
 
Från SKK/AK Dispensregistrering, ansökan för yttrande. 
Ärendet har skickats till avelsrådet för att inhämta hennes åsikt. 
Styrelsen beslutade svara SKK/AK att de vill avvisa ansökan. 
Beslutet justerades omedelbart. 
Karin svarar SKK/AK 
 
Stadgeändring. 
Styrelsen beslutade att eftersom samtliga lokalavdelningar vid sina senaste årsmöten 
beslutat att ändra lokalstadgarna så att deras delegater till fullmäktige inte längre måste ha 
personliga suppleanter så är nu lokalstadgarna ändrade så att de överensstämmer med 
huvudstadgarna. 
De ändrade stadgarna ska ersätta de gamla på hemsidan samt skickas till SKK. 
Beslutet justerades omedelbart. 

§ 126 Rapport Valberedningen 
Inget att rapportera. 

§ 127 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir ett skypemöte tisdagen den 29 september 2009 kl 19.30. 

§ 128 Mötets avslutande 
Jonas tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
 

VID PROTOKOLLET  

Karin Nilsson 

 

JUSTERAS JUSTERAS 

Jonas Peterson Mats Graflund 
 


