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PROTOKOLL

Mötet noterade att ordinarie ledamot Mats Graflund vid mötet ersattes av suppleant Kjell Rörström. 

§91. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

91.2. Val av protokolljusterare 
Hélène Lewinter utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

91.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen utan förändringar. 

§92. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2013-09-03 är justerat. 

§93. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§94. Rapport AU 

94.1. Protest kennelnamn 
I Hundsport nummer 9/2013 publicerades att kennelnamnet ”Swedish Ridgeback” blivit godkänt. 

Många uppfödare väljer att marknadsföra sina kennlar på engelska via hemsidor och sociala medier, 
och olika översättningsverktyg används av läsare för att översätta bl.a hemsidor till sitt eget 
modersmål. Därför anser SRRS styrelse att om uppfödaren talar om ”The Swedish Ridgeback” eller 
”The Swedish Ridgeback Kennel” så finns det stor risk för att information som avser den enskilda 
kennelverksamheten eller dess uppfödda hundar förväxlas med den svenska ridgebackpopulationen 
respektive de svenska ridgebackkennlarna i allmänhet. Det nu godkända kennelnamnet kan också ge 
upphov till andra förväxlingar beroende på vad uppfödaren väljer att ge hundarna av sin uppfödning 
för namn efter kennelprefixet. 

Med anledning av ovanstående beslutade SRRS/AU 2013-09-14, med stöd från övriga styrelsen, att 
skicka en protest mot kennelnamnet till SKK. 

Styrelsen fastställde enhälligt SRRS/AUs beslut. 

§95. Rapport sekreterare 

95.1. 2013-09-04 SKK: Påminnelse - stipendium - förlängd ansökningstid 30 sept 
Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna utan åtgärd. 

95.2. 2013-09-04 SKK: Kurs för blivande Utställningsadministratörer (CUA) 
Styrelsen noterade information från Stockholms Kennelklubb gällande utbildning av CUA. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom.  

Beslutet justerades omedelbart. 
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95.3. 2013-09-05 SKK: CS nr 4 2013 
Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna utan åtgärd. 

95.4. 2013-09-05 SKK: Agility - stambokföring av alla officiella resultat 
Styrelsen noterade information från SKK gällande att från och med den 1 januari 2014 kommer 
samtliga officiella resultat från agility-tävlingar att stambokföras. Avgiften blir 8 kr per registrerat 
resultat. Avgiften debiteras Svenska Brukshundklubben för eventuell vidare debitering till 
arrangerande klubb. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

95.5. 2013-09-06 SKK: Ansökan om utställning specialklubbar 
Styrelsen noterade information från SKK gällande att specialklubbarnas ansökan om arrangemang av 
utställningar 2016 ska göras på för ändamålet avsedd blankett som ska vara SKK tillhanda senast 
2013-12-31. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK med uppdrag 
att samla in lokalavdelningarnas ansökningar.  

Styrelsen uppdrog till SRRS/TK inkomma till SRRS/C med en sammanställning över 
lokalavdelningarnas önskemål samt en rekommendation senast  2013-10-30. 

Punkten justerades omedelbart. 

95.6. 2013-09-10 SKK: Info om icke valphänvisning 
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats icke hänvisning. Styrelsen 
noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna 
utan åtgärd. 

95.7. 2013-09-17 SKK: Påminnelse om Ansökta tävlingar för år 2014 
Styrelsen noterade information från SBK, via SKK, om hanteringen av ansökta prov för 2014. 
Godkännande av ansökta tävlingar kommer att ske 2013-09-20. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

95.8. 2013-09-18 SKK: Info om icke valphänvisning 
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats icke hänvisning. Styrelsen 
noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna 
utan åtgärd. 

95.9. 2013-09-18 SKK: Beslut DN sep 2013 
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 
handlingarna utan åtgärd. 

95.10. 2013-09-18 SKK: Beslut DN sep 2013 
Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna utan åtgärd. 

95.11. 2013-09-18: Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister 
Styrelsen beslutade att tillstyrka exteriördomare Gina Ekström Persson ansökan om att utöka sitt 
rasregister med rhodesian ridgeback. 
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Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja att SRRS svar snarast kommer SKKs 
utbildningsavdelning tillhanda. 

Punkten justerades omedelbart. 

95.12. 2013-09-24 SKK: SKK Rasdata 
Styrelsen noterade information från SKK gällande att från och med 2014-13-31 upphör möjligheten 
att beställa SKK Rasdata på CD för att ersättas med en webbtjänst där motsvarande uppgifter kan 
tankas ner online. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

95.13. 2013-09-24 SKK: Info om icke valphänvisning 
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats icke hänvisning. Styrelsen 
noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna 
utan åtgärd. 

95.14. 2013-09-24 SKK: SRD vid inofficiella utställningar 
Styrelsen noterade information från SKK om att SRD-K rekommenderar att SRD-häftet finns att tillgå 
även vid inofficiella utställningar för att förbättra förutsättningarna för korrekt SRD-information. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

95.15. 2013-09-24 SKK: Ny bok i uppfödarserien: Hundavel i teori och praktik 
Styrelsen noterade information från SKK om att boken ”Hundavel i teori och praktik”, som är den 
första i SKKs nya uppfödarserie, nu finns tillgänglig för medlemmarna. 

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

Styrelsen uppdrog till redaktionen för Ridgeback-Nytt att, i mån av plats, publicera informationen i 
kommande nummer av Ridgeback-Nytt. 

Punkten justerades omedelbart. 

95.16. 2013-09-25 SKK: Studiefrämjandet Stockholm om föreläsningar hösten 2013 
Styrelsen noterade information från SKK gällande Studiefrämjandets föreläsningar i 
Stockholmsområdet under hösten 2013. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till kommittéerna samt 
SRRS/Stockholm för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

95.17. 2013-09-25 SKK: Angående resultatlistor 
Styrelsen noterade information från SBK, via SKK, gällande att resultatlistor för lydnadsprov inte 
längre behöver skickas till SBKs kansli utan ska undertecknas av domaren och förvaras hos 
arrangören i två år. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK med uppdrag 
att upprätta en rutin för central förvaring och informera lokalavdelningarna om denna. 

Punkten justerades omedelbart. 
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95.18. 2013-09-26 SKK: BPH - Beteende- och personlighetsbeskrivning hund 
Styrelsen noterade information från SKK gällande att SKK söker nya arrangörer och funktionärer 
inom BPH. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

95.19. 2013-09-29 SKK: Kennelnamnet SWEDISH RIDGEBACK 
Styrelsen noterade information från SKK gällande att SRRS protest avseende kennelnamnet ”Swedish 
Ridgeback”, se detta protokoll §78.1, har godkänts och det sökta namnet kommer att strykas. 
Styrelsen tackade SKK för att protesten bifallits och ärendet lades till handlingarna. 

95.20. 2013-09-30 SKK: Medlemsavgifter för 2014 
Styrelsen noterade information från SKK gällande att information om medlemsavgifter för 2014 ska 
vara SKK tillhanda senast 2013-10-31. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela SKK att SRRS Fullmäktigemöte 2013 beslutat att 
inga ändringar ska ske avseende medlemsavgifterna 2014. 

Punkten justerades omedelbart. 

§96. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 

§97. Medlemsärenden 

97.1. 2013-09-03, 2013-09-05, 2013-09-10, 2013-09-12, 2013-09-17, 2013-09-19, 2013-09-24 och  
2013-09-26 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

97.2. 2013-09-03, 2013-09-05, 2013-09-10, 2013-09-12, 2013-09-17, 2013-09-19, 2013-09-24 och  
2013-09-26 SKK: Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

97.3. 2013-10-01 SKK: Medlemsstatistik 2013-09-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

97.4. 2013-10-01 SKK: Nya medlemmar 2013-09-01 - 2013-09-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 
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97.5. 2013-10-01 SKK: U-märkta medlemmar 2013-09-01 - 2013-09-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

97.6. 2013-10-01 SKK: Medlemslista 2013-09-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

§98. Avels- & uppfödarärenden 

98.1. Medlemmar SRRS/AUK 
Nina Berg har efter förfrågan från SRRS/C glädjande tackat ja till att ingå i SRRS/AUK under 
resterande del av 2013. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Nina Berg som ledamot i SRRS/AUK under perioden 2013-10-01 – 
2013-12-31. 

98.2. Översyn av policy för Dermoid Sinus (DS) 
Inget att rapportera. 

98.3. Handlingsplan Degenerativ Myelopati (DM) 
Styrelsen noterade information från SRRS/AUK gällande kontakt som förts med Sofia Malm (SKK) 
gällande officiell registrering av DNA-resultat hos Svenska Kennelklubben. 

Styrelsen beslutade att bjuda in SRRS/AUK till nästa fysiska styrelsemöte för att diskutera 
handlingsplanen. 

§99. Mentalitetsärende 

Inget att rapportera. 

§100. Tävlingsärenden 

100.1. Utställningsprogram 2014 
Styrelsen noterade information från SRRS/TK om att nedanstående ändringar av 
utställningsprogrammet 2014 har beviljats av SKK.  

• 2014-06-14/15 SRRS/Västra önskar byta utställningsplats från Vårgårda till Kungsbacka 

• 2014-07-12 SRRS/Norra önskar byta utställningsplats från Bollnäs till Sundsvall 

Styrelsen noterade information från SRRS/Norra om att Baldershovs IP i Sundsvall har bokats för 
lokalavdelningens officiella utställning 2014-07-12. Styrelsen tackade för informationen och ärendet 
lades till handlingarna. 

Styrelsen tackade för informationen och ärendet lades till handlingarna. 

100.2. SRRS/TK 2013-09-10: Protokoll från arbetsmöte 2013-08-22 
Styrelsen tackade för protokollen som lades till handlingarna utan åtgärd. 
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§101. Marknads- & informationsärenden 

101.1. Ridgeback-Nytt 
Reidar Otterbjörk rapporterade att produktion av nummer 3/2013 pågår. 

101.2. Hemsida 
Jessica Persson rapporterade att arbetet med den nya hemsidan för närvarande fortskrider. 

101.3. Årsbok 
Inget att rapportera. 

§102. Rapport lokalavdelningar 

102.1. Monter på Stockholm HUNDMässa 2013 
Styrelsen noterade förfrågan från SRRS/Stockholm huruvida SRRS/C kan stå för monterkostaden a’ 
500 sek då montern representerar SRRS centralt och inte enbart SRRS/Stockholm. 

Styrelsen beslutade att bevilja bidrag a’ 500 sek till SRRS/Stockholm för monterkostnad. 

Punkten justerades omedelbart. 

§103. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§104. Övriga ärenden 

104.1. Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen 
Kjell Rörström rapporterade att han utan framgång har försökt komma i kontakt med Lennart Persson 
för att få en överlämning som ny sammankallande i arbetsgruppen. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att på nytt kontakta Lennart Persson och be honom göra en 
överlämning till Kjell. 

104.2. RRWC 
Marie Wijkander lämnade en muntlig rapport avseende hur arbetet med RRWC fortskrider.  

Styrelsen uppdrog till Marie Wijkander att framföra till arbetsgruppen att ansökan om arrangemang 
av officiell utställning 2016 måste vara SKK tillhanda senast 2013-12-31. Dessförinnan måste datum, 
arrangerande lokalavdelning samt plats för den svenska utställningen vara beslutat. 

104.3. Lokalavdelningarnas organisation 
Kjell Rörström har undersökt olika platser för en lokalavdelningskonferens och inkommit med ett 
mycket kostnadseffektivt förslag för konferens med en övernattning. 

Dessvärre lyckades inte styrelsen att, utöver helgen för Fullmäktige, hitta ytterligare en helg under 
våren 2014 som är lämplig för ett sådant arrangemang och konstaterade därför att konferensen bör 
ligga i anslutning till Fullmäktigemötet. 

Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström, Hélène Lewinter och Margareta Lantz att försöka hitta en plats 
där Fullmäktigemötet 2014 och lokalavdelningskonferensen kan hållas under samma helg. 

104.4. Översyn av SRRS lokalstadgar 
Inget att rapportera. 
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104.5. Tillägg i SRRS Stadgar 
Inget att rapportera. 

104.6. Kennelfullmäktige 
Reidar Otterbjörk rapporterade att han deltagit vid Kennelfullmäktige (KF) den 28-29 september i 
Stockholm.  

Styrelsen noterade att dessvärre lämnade SRRS andra ordinarie ledamot samt båda suppleanterna 
återbud och därmed har SRRS endast lyckats fylla en av sina två mandat vid åters Kennelfullmäktige. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att lämna en utförlig rapport från KF vid nästa styrelsemöte. 

104.7. CV-titel 
Styrelsen noterade att S22982/2008 C.I.B. NORD UCH  NO UCH FR CH LT CH LV CH EE CH 
Elangeni Braveheartrules BISS-11 har tio championavkommor, varav nio har erhållit 
utställningschampionat och tre har erhållit championat inom annan tävlingsgren än utställning. 

Hunden är därmed berättigad till SRRS inofficiella titel CV. Grattis! 

§105. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte söndagen den 27 oktober i Stockholm. 

Styrelsen beslutade vidare att i anslutning till detta möte bjuda in Nicolette Salmon Hillbertz för att 
ge en muntlig statusrapport avseende Dermoid Sinus forskningen.  

Styrelsen beslutade att bjuda in SRRS/AUK för att ta del av statusrapporten.  

§106. Mötets avslutande 

Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


