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PROTOKOLL

§59. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Mats Graflund vid mötet ersattes av suppleant Marie Wijkander. 

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

59.2. Val av protokolljusterare 
Lisa Zingel utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

59.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen i sin helhet. 

§60. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från styrelsens möte 2012-05-29 har justerats.  

§61. Bordlagda ärenden 

61.1. Bordlagt 2012-05-12 §34.2 Översyn av policy för dermoid sinus 
Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §66.5. 

61.2. Bordlagt 2012-05-12 §40.2 SRRS specialklubbskonferens 2013 
Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §72.3. 

§62. Rapport AU 

Styrelsen noterade att inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§63. Rapport sekreterare 

63.1. 2012-05-30 SKK: Föredragningslista CS nr 3/2012 
Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna. 

63.2. 2012-05-30 SKK: BSI franska och tyska 
Styrelsen noterade att ”Special Breed Specific Instructions for judges” (BSI) inte avser SRRS då 
rhodesian ridgeback inte är en av de raser som finns upptagna i SRD. Informationen lades till 
handlingarna. 

63.3. 2012-05-30 SKK: Inbjudan till Avelskonferens 16-17 mars 2013 
Styrelsen noterade att SKK den 16-17 mars 2013 inbjuder SKK/AK till avelskonferens för SKKs 
special- och rasklubbar. Mer information om konferensen kommer att erhållas efter sommaren. 

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

Beslutet justerades omedelbart. 
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63.4. 2012-06-04 SBK: Ang. domarprotokoll 
Styrelsen noterade att arrangör av lydnads- och bruksprov ska spara både domarprotokoll och 
resultatlista med underskrifter sparas. 

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

Beslutet justerades omedelbart. 

63.5. 2012-06-04 SKK: Kompletterande information till inbjudan till Avelskonferens 16-17 mars 2013 
Styrelsen noterade att kursledningen gärna ser att klubbarna inkommer med förslag på ämnen till 
avelskonferensen den 16-17 mars 2013. Förslag ska vara SKK tillhanda senast den 1 augusti 2012. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK med uppdrag 
att inkomma till SKK med förslag om sådana finns. 

Beslutet justerades omedelbart. 

63.6. 2012-06-05 SBK: Hantering av anmälningar från datorlösa och återbetalningar 
Styrelsen noterade förtydligande i dokumentet som handleder arrangörer till hur de ska hantera 
anmälan till tävling från datorlösa personer samt tillvägagångssätt vid återbetalning av 
anmälningsavgift. 

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

Beslutet justerades omedelbart. 

63.7. 2012-06-05 SBK: Ansökan om prov för år 2013 
Styrelsen noterade att informationen har vidarebefordrats till SRRS/TK 2012-03-31 och lade den 
därmed till handlingarna.  

63.8. 2012-06-05 SBK: Instruktion hur ni lägger in prov och tävlingar i SBK Tävling 
Styrelsen noterade att informationen har vidarebefordrats till SRRS/TK 2012-03-31 och lade den 
därmed till handlingarna.  

63.9. 2012-06-05 SBK: Regelrevidering i Rallylydnad 
Styrelsen noterade tillvägagångssätt och tidplan för revidering av regler för rallylydnad. 

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

Beslutet justerades omedelbart. 

63.10. 2012-06-07 SBK: Ännu mer förtydligat Hantering av anmälningar från datorlösa 
Styrelsen noterade kompletterande information gällande hantering av anmälningar från ”datorlösa”. 

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

Beslutet justerades omedelbart. 

63.11. 2012-06-07 SKK: CS nr 2/2012 
Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna. 

63.12. 2012-06-08 SKK: Korrigering § 50 i CS protokoll nr 2/2012 
Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna. 
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63.13. 2012-06-08 SKK: DN-beslut som ej prövats i sak 
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och 
informationen lades till handlingarna. 

§64. Ekonomiärenden 

64.1. Resultat- och balansrapport 
Styrelsen uppdrog till adjungerad kassör Sonja Nilsson att inför nästa styrelsemöte inkomma med en 
resultat- och balansrapport med uppföljning gentemot budget. 

64.2. Lokala delårsrapporter 
Styrelsen uppdrog till samtliga lokalstyrelser att senast den 6 juli 2012 inkomma till SRRS/C med en 
resultat- och balansrapport per 2012-06-30. 

§65. Medlemsärenden 

65.1. 2012-05-31, 2012-06-05 och 2012-06-07 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

65.2. 2012-05-31, 2012-06-05 och 2012-06-07 SKK: Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna. 

65.3. 2012-05-01 SKK: Medlemsstatistik 2012-05-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

65.4. 2012-05-01 SKK: Nya medlemmar 2012-04-30 - 2012-05-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

65.5. 2012-05-01 SKK: U-märkta medlemmar 2012-04-30 - 2012-05-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

65.6. 2012-05-01 SKK: Medlemslista 2012-05-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 
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§66. Avels- & uppfödarärenden 

66.1. 2012-06-07 SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2012-06-05 
Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna. 

66.2. Hälsoenkäter 
Styrelsen har från SRRS/AUK mottagit ett förslag till sammanställning av hälsoenkäterna avseende 
hundar födda 2005 och 2008 för presentation i Ridgeback-Nytt.  

Styrelsen tackade SRRS/AUK för ett väl genomfört arbete och beslutade att godkänna 
presentationsformatet. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att bjuda in representanter från SRRS/AUK till nästa 
styrelsemöte för att presentera slutsatserna av enkäterna samt diskutera enkäternas framtida 
utformning och innehåll. 

66.3. Revidering Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) 
Styrelsen har från Helena Sirén mottagit ett förslag till revidering av RAS och tackade för detta. 

Styrelsen noterade att innehållet i det erhållna utkastet till RAS delvis känns tunt och beslutade att 
dokumentet behöver ytterligare revidering innan det skickas till SKK för godkännande. 

Styrelsen uppdrog till Susan Falk att före nästa styrelsemöte ta fram ett förslag till beskrivning av 
rasens historia. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/MK att ta fram ett förslag till nulägesbeskrivning avseende rasens 
mentalitet. Styrelsen ser fram emot en avstämning av arbetet vid nästa styrelsemöte samt att få ta del 
av det färdiga förslaget senast den 31 juli 2012. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att ta fram ett förslag till nulägesbeskrivning för rasens exteriör och 
funktion samt utifrån hälsoenkäterna identifiera hälsoområden att belysa i RAS. Styrelsen ser fram 
emot en avstämning av arbetet vid nästa styrelsemöte samt att få ta del av det färdiga förslaget senast 
den 31 juli 2012. 

66.4. Översyn av policy för dermoid sinus 
Lennart Persson presenterade ett ramverk till reviderad policy för dermoid sinus. 

Styrelsen uppdrog till Lennart Persson och Susan Falk att, i samarbete med Nicolette Hillbertz, 
inkomma med ett beslutsunderlag till SRRS/C senast den 31 juli 2012 samt avrapportera hur arbetet 
framskrider vid nästa styrelsemöte.  

§67. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 
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§68. Tävlingsärenden 

68.1. SKKs Internetanmälan och Katalog för PC  
SRRS/C har, enligt beslut vid styrelsemöte 2012-04-25 § 15.1, skickat ut en förfrågan till samtliga 
lokalstyrelser gällande intresse att använda sig av SKKs internetanmälan mot en kostnad a’ cirka 25 
sek per anmälan samt hur de i förekommande fall avser att finansiera denna kostnad. 

Samtliga lokalstyrelser förutom SRRS/Skåne har besvarat styrelsens förfrågan och styrelsen tackade 
för de svar som har inkommit. Tre av lokalavdelningarna som har besvarat förfrågan är intresserade av 
att använda SKKs internetanmälan och avser att finansiera kostnaden med motsvarande ökning av 
anmälningsavgiften. Den fjärde lokalavdelningen är inte intresserad av att använda SKKs 
internetanmälan då man ser svårighet att finansiera den ökade kostnaden med en ökning av 
anmälningsavgiften. 

Styrelsen beslutade att SKKs Internetanmälan och programvaran ”Katalog för PC” ska vara i bruk för 
att kunna användas vid SRRS/Stockholms utställning på Årsta 2013-05-19. 

Styrelsen noterade att införandet av SKKs Internetanmälan och programvaran ”Katalog för PC” 
kräver noggranna förberedelser samt att tydliga instruktioner finns tillgängliga för lokalavdelningarna 
inför annonsering av vårens utställningar i Ridgeback-Nytt nummer 4 2012. 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att kontakta SKK med förfrågan om hur införandet praktiskt bör gå 
till och vilka förberedelser som krävs av SRRS.  

68.2. Seminarium för domaransvarig och utställningsansvariga i SKKs specialklubbar 20-21 oktober 2012! 
SRRS/TK har, enligt uppdrag från styrelsemöte 2012-04-25 §15.11, meddelat att Johanna Falk och 
Hanna Karlsson önskar delta vid seminariet den 20-21 oktober 2012. 

Styrelsen beslutade att kostnaden för deltagande vid seminariet tas från SRRS/TKs budget och 
uppdrog till kommittémedlemmarna att själva anmäla sig till seminariet.  

68.3. Medlemmar i SRRS/TK 
Styrelsen har från SRRS/TK mottagit önskemål om att utöka kommittén med ytterligare en person 
samt förslag på tänkbara kandidater.  

Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att tillfråga föreslagna kandidater i enlighet med styrelsens svar på 
kommitténs förfrågan. 

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

Reidar Otterbjörk rapporterade att Karin Nilsson har åtagit sig att samla in och administrera SRRS 
vandringspriser vid Ridgebackspecialen 2012. Styrelsen tackade Karin för detta! 

68.5. Sponsoravtal med foderleverantör 
Styrelsen beslutade att godkänna förslag till samarbetsavtal med foderleverantören MaxiPet att vara 
gällande under från och med 2012-06-05 till och med 2013-12-31 och ser fram emot ett gott 
samarbete. 

Styrelsen noterade att leverantören inte kommer att hinna tillhandahålla ringband, kritiklappar och 
numrerade nummerlappar innan SRRS/Stockholms utställning på Årsta 2012-06-17 och 
Ridgebackspecialen i Gävle 2012-07-14/15 utan vid dessa två evenemang kommer detta material att 
behöva beställas från Svenska Kennelklubben (SKK). 
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Styrelsen uppdrog till ordförande Lennart Persson att underteckna avtalet och tillse att avtalet kommer 
foderleverantören tillhanda snarast. 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att vara SRRS kontaktperson gentemot MaxiPet. 

§69. Marknads- & informationsärenden 

69.1. Medlemmar i SRRS/MIK 
Styrelsen har via SRRS/MIKs sammankallande Reidar Otterbjörk mottagit information om att Anna 
Lundholm önskar avsluta sitt uppdrag i SRRS/MIK med omedelbar verkan. 

Styrelsen tackade Anna för det arbete hon lagt ner på SRRS nya grafiska profil och beklagade 
samtidigt att hon inte har möjlighet att fullfölja sitt arbete i kommittén. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att i nästa nummer av Ridgeback-Nytt annonsera efter person 
med redaktionsfokus som kan ingå i SRRS/MIK. 

69.2. Ridgeback-Nytt 
Inget att rapportera. 

69.3. Hemsida 
Jessica Persson rapporterade att hon, enligt uppdrag från styrelsemöte 2012-05-29 §53.2, har fått 
tillgång till betaversionen och uppdaterat denna med de texter som hittills är klara för granskning. Det 
kvarstår fortfarande några texter att ta fram, men övriga styrelsemedlemmar kan påbörja 
korrekturläsning av det material som finns tillgängligt. När texterna är granskade och godkända av 
styrelsen krävs ytterligare en del utvecklingsarbete från SRRS/MIK innan betaversionen är klar att 
distribuera till lokalavdelningar och kommittéer för slutgranskning. 

Styrelsen uttryckte ett starkt önskemål till SRRS/MIK om att skyndsamt slutföra det återstående 
utvecklingsarbetet. 

Styrelsen uppdrog till samtliga styrelsemedlemmar att innan nästa styrelsemöte korrekturläsa de texter 
som finns upplagda i betaversionen av hemsidan. 

69.4. Centrala sponsorer 
Styrelsen har från Sophie Seton (SRRS/Stockholm) mottagit förslag på företag (ej foderleverantörer) 
som skulle kunna vara av intresse för sponsring av SRRS arrangemang. 

Styrelsen beslutade att vidarebefordra förslaget till SRRS/MIK för beaktande. 

§70. Rapport lokalavdelningar 

70.1. SRRS/Västras ekonomi och verksamhet 
Styrelsen noterade att SRRS/Västra på ett trevligt sätt har genomfört officiell utställning på Tånga 
Hed den 3 juni 2012 och tackade alla inblandade för nedlagt arbete. 

Susan Falk rapporterade att hon, enligt uppdrag från styrelsemöte 2012-05-12 §38.3, bett 
SRRS/Västras styrelse att få deltaga vid nästa styrelsemöte men ännu inte erhållit svar på förfrågan. 

Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att kontakta lokalavdelningens ordförande John Berg för en 
avstämning av lokalavdelningens planerade arbete och verksamhet under resterande del av året. 
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Via e-post från John Berg har det kommit till styrelsens kännedom att SRRS/Västra, via sina 
styrelseprotokoll, har ställt frågor till SRRS/C som ännu inte har besvarats. Då styrelsen har svårt att 
finna obesvarade frågor så uppdrogs till Jessica Persson att be John Berg om en sammanställning av 
de frågor som SRRS/Västra anser vara obesvarade. 

70.2. 2012-05-31 SRRS/Stockholm: Medlemstävling 
Styrelsen noterade att SRRS/Stockholm har inkommit med en förfrågan om att anordna en fototävling 
för samtliga medlemmar och önskar en e-postadress (srrs.org) dit bidrag kan skickas. 

Styrelsen beslutade att vidarebefordra förfrågan till SRRS/MIK för besvarande då den berör 
kommitténs verksamhetsområde. 

§71. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§72. Övriga ärenden 

72.1. CV-titel 
Styrelsen noterade att S58650/2005 C.I.B NORD UCH SE VCH KBH V-09 Ghali Awena af Argos 
har fem championavkommor och därmed är berättigad till SRRS inofficiella titel CV. Grattis! 

72.2. Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen 
Lennart Persson presenterade förslag till riktlinjer för hur ansökan till SKKs ska arbetas fram och 
styrelsen instämde med förlaget. 

Styrelsen noterade att det finns fyra förslag på kandidater som, tillsammans med Lennart Persson, kan 
ingå i en arbetsgrupp med uppdrag att under sommaren och hösten arbeta fram ett väl underbyggt 
förslag till ansökan för godkännande av SRRS styrelse. 

Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att före nästa styrelsemöte kontakta föreslagna kandidater med 
förfrågan om de har vilja och möjlighet att ingå i ovan nämnda arbetsgrupp. 

72.3. SRRS klubbkonferens 2013 
Styrelsen diskuterade den planerade klubbkonferensen 2013 där lokalstyrelser och kommittéer hoppas 
kunna närvara. Det huvudsakliga målet med konferensen är att förbättra samarbetet och 
föreningskunskapen inom SRRS olika verksamhetsområden samt att sprida ”best practices”. 

Inget beslut fattades. 

§73. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöten den 5 juli 2012 via Skype. 

§74. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


