
 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS Centralstyrelse 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2012-05-12 
Paragrafer 

§27 - §42 
Fastställt datum 

2012-05-25 
År/Mötesnr 

2012/3 

Närvarande 

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Susan Falk (ledamot), Mats 
Graflund (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) och Marie Wijkander (suppleant). 

Anmält förhinder 

Jan Zetterström (suppleant) 
  

 

Protokollförare 

 
 
Jessica Persson 

Justeras mötesordförande 

 
 
Lennart Persson 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Marie Wijkander 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 1/6

PROTOKOLL

§27. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

27.1. Val av protokollförare  
Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

27.2. Val av protokolljusterare 
Marie Wijkander utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

27.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen med följande tillägg: 

§31.9 Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister 

§33.7 Uppföljning vid uppsägning av medlemskap 

§36.3 Väganvisningsskyltar till BISS-XX 

§28. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från styrelsens möte 2012-04-25 har justerats.  

§29. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§30. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§31. Rapport sekreterare 

31.1. 2012-04-27 SKK: Beslut från Disciplinnämndens möte april 2012 
Styrelsen noterade att inga ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och lade därmed 
informationen till handlingarna. 

31.2. 2012-04-27 SKK: SKKs Domarkommittés dokument angående raskompendier för exteriördomare 
Styrelsen noterade den reviderade informationen gällande framtagande/revidering av raskompendium 
för exteriördomare. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för kännedom. 

31.3. 2012-05-04 SBK: SBK-info 3 extra, 2012 
Styrelsen noterade extra månadsbrev från SBK med information kring prov och tävlingar.  

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

31.4. 2012-05-07 SKK: Meddelande till SKK överförd exteriördomare 
Styrelsen noterade att exteriördomare John Sigve Berg har överförts från Norsk Kennel Klub till 
Svenska Kennelklubben. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och 
lokalavdelningarna för kännedom. 
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31.5. 2012-04-27 SKK: Disciplinnämndens beslut 28/2012 
Styrelsen noterade att inga ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och lade därmed 
informationen till handlingarna. 

31.6. 2012-05-08 RRCN: Championshipshow Rhodesian Ridgeback Club Netherlands 2012 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS webbansvarig för 
publicering på SRRS hemsida. 

31.7. 2012-05-08 SKK: Disciplinnämndens beslut om tillstyrkt ansökan om återinträde som medlem i SKK-
organisationen 
Styrelsen noterade att inga ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och lade därmed 
informationen till handlingarna. 

31.8. 2012-05-08 SKK: Remiss angående rasnamn 
Styrelsen noterade remiss från SKKs centralstyrelse gällande införande av ny princip för namnsättning 
av raser. SKK föreslår att vid namnsättning ska rasnamnet vid behov översättas till svenska för raser 
som för många i vårt land är svåra att uttala samt riskerar minskar förståelsen för rasens bakgrund och 
användningsområde. Styrelsen noterade vidare att rhodesian ridgeback inte berörs av förslaget. 

Styrelsen beslutade att tillstyrka SKKs förslag att ändra principen för hur vi ska benämna rasnamn 
som är svåra att uttal. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja att SRRS remissvar är SKK tillhanda senast den 
31 augusti 2012. 

31.9. 2012-05-11 Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister 
Styrelsen beslutade att tillstyrka exteriördomare Marie Gadolins ansökan om att utöka sitt rasregister 
med rhodesian ridgeback. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja att SRRS svar snarast kommer SKKs 
utbildningsavdelning tillhanda. 

Beslutet justerades omedelbart. 

§32. Ekonomiärenden 

32.1. Resultat- och balansrapport 
Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson har inkommit med en resultat- och 
balansrapport per 2012-04-30 och tackade för detta. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att kontakta Sonja Nilsson för bekräftelse på att SRRS/MKs 
kostnader avser de lokala RAS-träffar som arrangerades under början av 2012. 

§33. Medlemsärenden 

33.1. 2012-04-26, 2012-05-03, 2012-05-08 och 2012-05-10 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

33.2. 2012-04-26, 2012-05-03, 2012-05-08 och 2012-05-10 SKK: Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna. 
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33.3. 2012-05-01 SKK: Medlemsstatistik 2012-04-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

33.4. 2012-05-01 SKK: Nya medlemmar 2012-03-30 - 2012-04-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

33.5. 2012-05-01 SKK: U-märkta medlemmar 2012-03-30 - 2012-04-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

33.6. 2012-05-01 SKK: Medlemslista 2012-04-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

33.7. Uppföljning vid uppsägning av medlemskap 
Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att tillfråga lokalavdelningarnas styrelser om hur de arbetar 
med uppföljning av medlemmar som väljer att inte förlänga sitt medlemskap i SRRS, det vill säga den 
förteckning över ”U-märkta medlemmar” som löpande distribueras till lokalavdelningarna. 
Lokalavdelningarnas svar ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 juni 2012. 

§34. Avels- & uppfödarärenden 

34.1. Revidering Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta Helena Sirén för statusrapport om arbetet med RAS 
samt tidpunkt för när det slutgiltiga utkastet av RAS kan vara styrelsen tillhanda. 

34.2. Översyn av policy för dermoid sinus 
Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att inför nästa fysiska styrelsemöte ta fram ett 
diskussionsunderlag för handhavande av valpar med dermoid sinus. 

34.3. Uppfödning av oregistrerade rhodesian ridgebacks 
Lisa Zingel rapporterade att hon, enligt uppdrag vid styrelsemöte 2012-04-25 §18.1, har undersökt hur 
SRRS kan agera mot den person som inte är medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) och misstänks 
bryta mot Statens jordbruksverks föreskrifter vid uppfödning av rhodesian ridgeback. 

Enligt rapport är Länsstyrelserna i Skåne Län och Kalmar Län medvetna om personen och arbetar 
med ärendet. Styrelsen lade därmed ärendet till handlingarna.  
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34.4. SRRS/AUK, Täta parningar av tik 
Styrelsen har på begäran från SRRS/AUK diskuterat om parning av tik mindre än tolv månader efter 
tikens senaste valpkull ska vara skäl för att inte erhålla SRRS valphänvisning. 

Styrelsen diskuterade frågan och noterade att Svenska Kennelklubbens grundregler och Statens 
Jordbruksverks föreskrifter för närvarande kräver att tik under sju år som får två valpkullar inom 12 
månader ska ges minst 12 månaders vila före nästa valpning. 

Styrelsen beslutade att inte komplettera SRRS valphänvisningsregler med regel för täta parningar av 
tik. Detta med anledning av att scenariot i dagsläget inte är vanligt förekommande inom rasen och att 
styrelsen därför tills vidare utgår från att varje seriös ridgebackuppfödare ser till avelstikens 
välbefinnande och inte utsätter tiken för onödiga påfrestningar. 

Styrelsen förstår andemeningen i SRRS/AUKs begäran och uppdrog därför till SRRS/AUK att hantera 
frågan genom förebyggande informationsspridning och i förekommande fall lämplig uppföljning. 

34.5. SRRS/AUK, Riktlinje för registrering av avliden valpkull i Avelsregistret 
Styrelsen har från SRRS/AUK mottagit en förfrågan om riktlinjer för begäran om ”Data Om 
Valpkull” i det fall en hel valpkull är dödfödd eller avlider och inga valpar registreras hos Svenska 
Kennelklubben (SKK). 

Styrelsen beslutade rekommendera uppfödare av avliden valpkull att i skicka in ”Data Om Valpkull” 
till SRRS/AUK men att detta inte är ett krav för att erhålla SRRS valphänvisning vid nästkommande 
valpkull. 

§35. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§36. Tävlingsärenden 

36.1. SBK Tävling 
Styrelsen noterade att Svenska Brukshundsklubben (SBK) har tagit ut en avgift a’ 35 SEK per 
anmälan för det, enligt SBKs direktiv, obligatoriska nyttjandet av ”SBK Tävling”. Styrelsen noterade 
vidare att SRRS inte har erhållit någon information från SBK om förekomsten av denna avgift. 

Styrelsen anser inte att det är acceptabelt att ta ut en avgift för det obligatoriska nyttjandet av ”SBK 
Tävling” utan att på förhand informera SRRS och beslutade att framföra SRRS synpunkter i en 
skrivelse till SBK. 

36.2. Ridgebackspecialen 2012 (BISS-12) 
• Vandringspriser:  

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att innan nästa styrelsemöte kontakta av styrelsen utsedd 
person med förfrågan om att samla in och dela ut SRRS vandringspriser vid BISS-12.  

• Listrosetter:  
Reidar Otterbjörk rapporterade att beställning av listrosetter till SRRS listvinnare 2011 ombesörjs 
av SRRS/Norra. 

• Inbjudan av hedersmedlemmar:  
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skriftligen bjuda in SRRS hedersmedlemmar till 
Ridgebackspecialen 2012. 
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36.3. Väganvisningsskyltar till BISS-XX 
Reidar Otterbjörk föreslog styrelsen att införskaffa väganvisningsskyltar till BISS-XX som kan nyttjas 
av arrangerande lokalavdelning. 

Styrelsen uppdrog till Mats Graflund att inför nästa styrelsemöte kontrollera möjligheten att SRRS blir 
sponsrade med vägskyltar gentemot att sponsrande företag erhåller annons i Ridgeback-Nytt samt 
tävlingskatalog för BISS-12. 

§37. Marknads- & informationsärenden 

37.1. Ridgeback-Nytt 
Styrelsen noterade att Ridgeback-Nytt nummer 1 2012 tyvärr inte har delats ut till medlemmar inom 
vissa områden trots att dessa medlemmar har funnits med i SRRS distributionslistor. Styrelsen 
noterade vidare att information samt kontaktperson för att erhålla tidningen har publicerats på SRRS 
hemsida. 

Styrelsen uppdrog till samtliga medlemmar i centralstyrelsen och kommittéerna att till Ridgeback-
Nytts redaktör skicka in en kort presentation av sig själv samt foto för publicering i kommande 
nummer av medlemstidningen. 

37.2. Hemsida 
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att, i egenskap av sammankallande i SRRS/MIK, kontakta 
Jonas Peterson för att få en statusrapport avseende den nya hemsidan. 

§38. Rapport lokalavdelningar 

38.1. 2012-04-25 SRRS/Mellan: Protokoll från styrelsemöte 2012-03-27 
Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna. 

38.2. 2012-05-02 SRRS/Stockholm: Protokoll från årsmöte och konstituerande styrelsemöte 2012-02-26 
Styrelsen tackade för protokollen och lade det till handlingarna. 

38.3. SRRS/Västras ekonomi och verksamhet 
Styrelsen har, enligt beslut vid styrelsemöte 2012-04-25 §22.4, försökt få muntlig kontakt med 
samtliga styrelsemedlemmar i SRRS/Västra. Enligt rapport har några av styrelsemedlemmarna, trots 
upprepade försök, inte har gått att nå men dialog har ändå kunnat föras med större delen av 
lokalstyrelsen. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att begära att lokalavdelningen innan nästa styrelsemöte 
inkommer til SRRS/C med mötesprotokoll från årets styrelsemöten samt rapporterar status avseende 
tillsättande av lokal kassör. 

Styrelsen beslutade att Susan Falk deltar vid SRRS/Västras nästa styrelsemöte i syfte att vara stöd för 
lokalstyrelsen samt framföra SRRS/Cs tankar om verksamheten och inhämta information om 
planerade åtgärder till styrelsen. 

§39. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 
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§40. Övriga ärenden 

40.1. Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen 
Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att inför nästa fysiska styrelsemöte kontakta medlemmar med 
extra stor kunskap om jakt och viltspår med förfrågan om de har möjlighet att ingå i arbetsgrupp för 
att sammanställa ett utkast till ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen. 

40.2. SRRS specialklubbskonferens 2013 
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa fysiska styrelsemöte. 

40.3. CV-titel 
Styrelsen noterade att S53208/2006 Hamnuddens Fischer har fem championavkommor och därmed är 
berättigad till SRRS inofficiella titel CV. Grattis! 

§41. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöten den 29 maj 2012 via Skype. 

§42. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


