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§107. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamöter Susan Falk och Lisa Zingel vid mötet ersattes av suppleanter 
Marie Wijkander och Jan Zetterström. 

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

107.2. Val av protokolljusterare 
Jan Zetterström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

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

§ 116.6 Exteriördomare BISS-14 

§116.7 Motprestation via bekostad CUA-utbildning 

§ 118.5 Lokala valberedningar 

§108. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att justering pågår av protokoll från styrelsens möte 2012-08-01.  

§109. Bordlagda ärenden 

109.1. Bordlagt 2012-07-05 §79.12 ”2012-06-27 SKK: Förslag på ny organisation för freestyle” 
Ärendet behandlas vid dagens sammanträde §116.3. 

§110. Rapport AU 

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

§111. Rapport sekreterare 

111.1. 2012-08-06 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och 
informationen lades till handlingarna. 

111.2. 2012-08-13 SKK: Viktig Information till SKKs klubbar 
Styrelsen noterade förtydligande från SKK/UtstK 4/2012 avseende a) mätningsfråga gällande tax, 
pudel m.fl raser”, b) utdelning av cert till jakthundsraser vid ck i jaktklass c) Super/Supreme-BIS-
tävlingar samt d) rökning runt utställningsringar och i utställartält.  

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

Beslutet justerades omedelbart. 
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111.3. 2012-08-14 SKK: Utdrag ur justerat protokoll från Utskott prov och tävlings möte nr 3 2012 
Styrelsen noterade information från SBK avseende arrangemang av lydnadsprov, rallylydnad och 
agility.  

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

Beslutet justerades omedelbart. 

111.4. 2012-08-15 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och 
informationen lades till handlingarna. 

111.5. 2012-08-16 SKK: Inbjudan till Stockholm Hundmässa Rasklubbstorget 2012, 15 – 16 december 
Styrelsen noterade SKKs inbjudan till Stockholm Hundmässa Rasklubbstorget den 15-16 december 
2012 och tackade för denna.  

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/Stockholm med 
uppdrag att besluta om representation av SRRS i lokalavdelningens regi. Beslut ska meddelas 
styrelsen senast den 20 september 2012.  

Beslutet justerades omedelbart. 

111.6. 2012-08-16 SKK: Specialklubbskonferensen 26-27 januari 2013 
Styrelsen noterade inbjudan från SKKs till Specialklubbskonferensen den 26-27 januari 2013 och 
tackade för denna. Styrelsen ser fram emot mer information gällande anmälan och dylikt. 

§112. Ekonomiärenden 

112.1. Lokala delårsrapporter 
Enligt beslut vid styrelsemöte 2012-06-10 §80.3 så uppdrogs samtliga lokalstyrelser att senast den 31 
juli 2012 inkomma till SRRS/C med en resultat- och balansrapport per 2012-06-30. 

Styrelsen noterade att sedan föregående styrelsemöte har SRRS/Mellan inkommit med 
lokalavdelningens kassabok och SRRS/Norra och SRRS/Stockholm har inkommit med 
delårsrapporter avseende första halvåret 2012. Styrelsen tackade lokalavdelningarna för rapporterna 
och konstaterade ekonomin verkar vara under kontroll. 

§113. Medlemsärenden 

113.1. 2012-07-31, 2012-08-02, 2012-08-07, 2012-08-09, 2012-08-14, 2012-08-16, 2012-08-22  och  
2012-08-23 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

113.2. 2012-07-31, 2012-08-02, 2012-08-07, 2012-08-09, 2012-08-14, 2012-08-16, 2012-08-22  och  
2012-08-23 SKK: Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna. 
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§114. Avels- & uppfödarärenden 

114.1. Revidering Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) 
Jessica Persson rapporterade att arbetet fortskrider och att statistik nu finns framtagen både utifrån 
SRRS Avelsregister 2002-2011 och hälsoenkäter avseende hundar födda 1999-2008. 

114.2. Översyn av policy för dermoid sinus 
Lennart Persson rapporterade att ett förslag snart har utarbetas och att detta ska vara styrelsen 
tillhanda innan nästa styrelsemöte. 

§115. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§116. Tävlingsärenden 

116.1. SRRS/Västra: Önskemål om flytt av beviljad utställning 2013-06-09 och 2014-05-11 
SRRS AU rapporterade att de, enligt uppdrag vid styrelsemöte 2012-08-01 §100.1, haft ett möte med 
SRRS/TK och där fått förtydligat hur kommittén har resonerat kring SRRS/Västras önskemål om flytt 
av utställningar 2013 och 2014.  

Styrelsen beslutade, i enlighet med SRRS AUs och SRRS/TKs rekommendation, att avslå begäran om 
flytt av officiell utställning 2013-06-09 samt avslå begäran om flytt av officiell utställning 2014-05-
11. 

Styrelsen anser att det är väldigt positivt att att lokalavdelningen tänker på sin ekonomi, då detta varit 
en av anledningarna till att de önskar flytta utställningarna. Gällande lokalavdelningarnas rasspecialer 
2013 och 2014 så ser styrelsen dock att ekonomin istället kan påverkas positivt genom exempelvis 
billigare utställningsplats, domare med lägre reskostnader samt försöka öka andelen annonsörer i 
utställningskatalogen. 

116.2. Officiella rallylydnadsprov 2013 
Styrelsen noterade förfrågan från SRRS/TK gällande möjlig förlängning av SRRS interna tid för 
ansökan om arrangemang av rallylydnadsprov under perioden 20130701—20131231. 

Styrelsen beslutade att bevilja förlängd intern ansökan och uppdrog till SRRS/TK att besluta om sista 
ansökningsdatum för lokalavdelningarna. SRRS/TKs rekommendation avseende inkomna ansökningar 
ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 oktober 2013. 

116.3. Förslag på organisation för freestyle 
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att ta fram ett förslag till enkätsvar för granskning av 
styrelsen. Förslaget ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 september 2012.  

116.4. Regler för CV-titel 
Styrelsen har mottagit ett medlemsförslag avseende striktare regler för tilldelning av SRRS inofficiella 
titel ”CV” med motiveringen att det börjar ”bli inflation” i titeln. 

Styrelsen instämmer med förslagsställaren och beslutade att bevilja inkommet regelförslag med 
tillägget att minst en (1) avkomma ska ha erhållit minst ett (1) championat inom annan tävlingsgren än 
utställning. Detta i syfte att premiera såväl exteriör som funktion.  
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Styrelsen beslutade att nya regler enligt nedan ska vara gällande från och med 2013-01-01. CV-titlar 
som utdelats i enlighet med tidigare eller befintliga regler får givetvis behållas. 

”CV kan tilldelas svenskägd hanhund som har minst tio (10) championavkommor, varav minst fyra 
(4) ska ha erhållit utställningschampionat, eller svenskägd tik som har minst fem (5) 
championavkommor, varav minst två (2) ska ha erhållit utställningschampionat. För såväl hane som 
tik ska minst en (1) avkomma ha erhållit ett (1) championat inom annan tävlingsgren än utställning.” 

116.5. SKKs Internetanmälan och Katalog för PC 
Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att vid nästa styrelsemöte, i enlighet med uppdrag vid styrelsemöte 
2012-06-10 §68, avrapportera hur införandet enligt SKK praktiskt bör gå till och vilka förberedelser 
som krävs av SRRS. 

116.6. Exteriördomare BISS-14 
Styrelsen noterade att SRRS/Västra, via SRRS/TK, 2012-08-01 har inkommit till SRRS/C med 
förslag på exteriördomare till Ridgebackspecialen 2014 och tackade för detta.  

Styrelsen beslutade att godkänna lokalavdelningens exteriördomarförslag till BISS-14. 

116.7. Motprestation vid bekostad CUA-utbildning 
Styrelsen noterade skrivelse från SRRS/TK med förslag till reglering av medlems skyldighet gentemot 
SRRS då denne genomgår CUA-utbildning på bekostnad av SRRS lokalavdelning. 

Då bekostad CUA-utbildning beviljas medlem efter beslut av lokalstyrelse så rekommenderar 
styrelsen SRRS/TK att, i förekommande fall, låta respektive lokalavdelningen besluta om 
motprestation. 

§117. Marknads- & informationsärenden 

117.1. Ridgeback-Nytt 
Styrelsen noterade att utgivningen Ridgeback-Nytt nr 2/2012 har blivit cirka en vecka försenad av 
trycktekniska skäl. Tidningen beräknas vara medlemmarna tillhanda under slutet av vecka 35 
alternativt början av vecka 36. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att publicera information om förseningen på SRRS hemsida. 

117.2. Hemsida 
Jessica Persson tackade för den feedback som merparten av styrelsemedlemmarna inkommit med 
avseende de texter som finns upplagda i betaversionen av hemsidan. 

Arbete med ytterligare några texter pågår innan även dessa kan korrekturläsas av styrelsen. 

§118. Rapport lokalavdelningar 

118.1. 2012-08-01 SRRS/Skåne: Protokoll från styrelsemöte 2012-06-12 och 2012-06-26 
Styrelsen noterade att enligt protokoll från styrelsemöte 2012-06-29 §10 har Jenny Nauclér valt att 
omgående avsluta sitt uppdrag som ledamot i SRRS/Skåne p.g.a familjeförhållanden. 

Styrelsen tackade för protokollen och lade dem till handlingarna. 

118.2. 2012-08-03 SRRS/Mellan: Protokoll från styrelsemöte 2012-08-01 
Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna. 
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118.3. SRRS/Mellan: Protokoll från styrelsemöte 2012-08-22 
Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna. 

118.4. SRRS/Västras ekonomi och verksamhet 
Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att kontakta SRRS/Västras styrelse och på nytt påminna dem 
om att inkomma med delårsrapport i enlighet med beslut vid styrelsemöte 2012-06-10 §64.2 
respektive 2012-07-05 §80.3 

118.5. Lokala valberedningar 
Styrelsen diskuterade att det är av största vikt att de lokala valberedningarna snarast inleder sitt arbete, 
för att i god tid innan de lokala årsmötena, säkerställa att det finns förslag på kompletta lokalstyrelser.  

Styrelsen uppdrog till sammankallande i respektive lokala valberedning att senast den 31 oktober 
inkomma med en statusrapport avseende hur arbetet fortskrider. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att, innan nästa styrelsemöte, distribuera den lathund som 
årligen skickas ut till de lokala valberedningarna. 

§119. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§120. Övriga ärenden 

120.1. Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen 
Inget att rapportera. 

120.2. SRRS klubbkonferens 2013 
Styrelsen noterade att Lennart Persson har tagit fram ett ramverk för genomförande av konferensen.  

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 

120.3. Nordic Rhodesian Ridgeback World Congress (RRWC) 2016 
Styrelsen noterade att webbadress för arrangemanget har registrerats samt att datum för ett inledande 
möte fortfarande inte har fastställts. 

§121. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 26 september 2012 klockan 19:30 via Skype. 

§122. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


