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Skype 
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2014-01-16 
Paragrafer 

§155 - §170 
Justerat datum 
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År/Mötesnr 

2013/11 

Närvarande 

Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie Wijkander (ledamot), Hélène Lewinter 
(ledamot) fr.o.m §166.6 - §170, Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant)  och Margareta Lantz (suppleant).  

Anmält förhinder 

Martin Hagberg (vice ordförande), Mats Graflund (ledamot) och Lennart Persson (suppleant). 
  

 

Justeras mötesordförande 

 
 
Reidar Otterbjörk 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Marie Wijkander 

Protokollförare 

 
 
Jessica Persson 
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PROTOKOLL

Mötet noterade att ordinarie ledamot Mats Graflund vidmötet ersattes av suppleant Kjell Rörström 
och ordinarie ledamot Hélène Lewinter ersattes av suppleant Margareta Lantz vid §155 - §166.5. 

§155. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

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

155.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen utan förändringar. 

§156. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2013-12-17 är justerat. 

§157. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§158. Rapport AU 

Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte. 

§159. Rapport sekreterare 

159.1. 2013-12-17: Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister 
Styrelsen beslutade att bifalla ansökan från exteriördomare Liz-Beth C Liljeqvist om att utöka sitt 
rasregister med rhodesian ridgeback. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att ombesörja att SRRS svar snarast kommer SKKs 
utbildningsavdelning tillhanda. 

Punkten justerades omedelbart. 

159.2. 2013-12-18 SKK: Nya föreskrifter för träning och tävling med djur 
Styrelsen noterade information från SKK gällande uppdaterade föreskrifter för träning och tävling 
med djur från Jordbruksverket. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

159.3. 2013-12-19 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats åter hänvisning. Styrelsen 
noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna 
utan åtgärd. 
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159.4. 2013-12-20 SKK: Konferenser 2015 
Styrelsen noterade att SKK/CS har beslutat att en specialklubbskonferens ska arrangeras 2015-02-
07/08 och att Kennelfullmäktige kommer att arrangeras den 2015-10-02/03-04. Informationen lades 
till handlingarna utan åtgärd. 

159.5. 2014-01-07 SKK: Beslut DN 
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 
handlingarna utan åtgärd. 

159.6. 2014-01-07 SKK: SKK/CS protokoll 7/2013 
Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS möte 2013-11-14 och informationen lades till handlingarna 
utan åtgärd. 

159.7. 2014-01-08 SKK: Medlemsstatistik 2013 
Styrelsen noterade information från SKK gällande att specialklubbar vars medlemsregister inte 
hanteras av SKK ska inkomma med medlemsantal till SKKs medlemsavdelning. 

Styrelsen noterade att informationen inte berör SRRS och ärendet lades till handlingarna utan åtgärd 

159.8. 2014-01-08 SKK: Katalogisering av tidskrifter 
Styrelsen noterade information från SKK gällande att sedan cirka sex månader tillbaka så finns en 
artikelbank tillgänglig via SKKs webbplats. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

159.9. 2014-01-08 SKK: Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH - fri text och bild att använda i 
tidningar och på webben 
Styrelsen noterade en allmän informationstext om BPH som är fri för alla klubbar att använda i såväl 
klubbtidningar som på webbplats. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till redaktionen för 
Ridgeback-Nytt för att, i mån av plats, publicera den i kommande nummer av medlemstidningen.  

Punkten justerades omedelbart. 

159.10. 2013-01-10 SKK: Protokoll Kennelfullmäktige 2013 
Styrelsen noterade protokoll från SKK Kennelfullmäktige 2013. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

159.11. 2014-01-10 SKK: Inbjudan till utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning 22-23 februari 
2014 - PÅMINNELSE!!! 
Styrelsen noterade påminnelse om utbildning för för handledare vid ringsekreterarutbildning den 22-
23 februari 2014. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

159.12. 2013-01-15 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats åter hänvisning. Styrelsen 
noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna 
utan åtgärd. 
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§160. Ekonomiärenden 

160.1. Avgift medlemsadministration 
Styrelsen noterade underlag för SRRS avgift gällande 2013 års medlemsadministration som hanteras 
av SKK. Avgiften för tjänsten har 2013 uppgått till 45.308 SEK. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat underlaget till SRRS kassör Sonja Nilsson. 

160.2. Resultat- och balansrapport 
Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson har inkommit med en preliminär resultat- och 
balansrapport per 2013-12-31 och tackade för detta. 

Styrelsen noterade att ekonomin är fortsatt god och att de totala kostnaderna håller sig väl inom 
budgetramarna. 

§161. Medlemsärenden 

161.1. 2014-01-08  SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Jessica Persson rapporterade att hon inte har erhållit någon information från SKK om nya ägare under 
perioden 2013-11-19 – 2014-01-08. SKK har kontaktats som ska undersöka saken och återkomma. 
Informationen kom åter 2014-01-09. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

161.2. 2013-12-17, 2014-01-08 och 2014-01-10 SKK: Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

161.3. 2014-01-08 SKK: Medlemsstatistik 2013-12-31 
Styrelsen noterade att medlemsantalet per 2013-12-31 uppgick till 1.420 medlemmar vilket är en liten 
förlust gentemot 2012 då medlemsantalet vid årets slut var 1.446 medlemmar. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

161.4. 2014-01-01 SKK: Nya medlemmar 2013-12-01 - 2013-12-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

161.5. 2014-01-01 SKK: U-märkta medlemmar 2013-12-01 - 2013-12-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 
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161.6. 2014-01-01 SKK: Medlemslista 2013-12-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

§162. Avels- & uppfödarärenden 

162.1. SRRS/AUKs Verksamhetsberättelse 2013 och Verksamhetsplan 2014 
Styrelsen ser fram emot att ta del av kommitténs verksamhetsberättelse 2013 och verksamhetsplan 
2014 senast 2014-01-31. 

§163. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

163.1. SRRS/MKs Verksamhetsberättelse 2013 och Verksamhetsplan 2014 
Styrelsen ser fram emot att ta del av kommitténs verksamhetsberättelse 2013 och verksamhetsplan 
2014 senast 2014-01-31. 

§164. Tävlingsärenden 

164.1. SRRS/TKs Verksamhetsberättelse 2013 och Verksamhetsplan 2014 
Styrelsen ser fram emot att ta del av kommitténs verksamhetsberättelse 2013 och verksamhetsplan 
2014 senast 2014-01-31. 

164.2. Medlemmar SRRS/TK 
Styrelsen noterade att rekryteringsarbete pågår. 

164.3. BISS-15, Domare 
Styrelsen noterade ansökan från SRRS/Stockholm, mottagen från SRRS/TK 2014-01-11, gällande två 
domarförslag till BISS-15. 

Styrelsen noterade att båda förslagen är erfarna domare av rhodesian ridgeback beslutade att bifalla 
SRRS/Stockholms förslag. Styrelsen uppdrog till lokalavdelningen att kontakta domarna i angiven 
ordning med intresseförfrågan. 

164.4. Samarbetsavtal fodersponsor 
Lisa Zingel rapporterade att avtalet ännu inte är påskrivet. 

164.5. SRRS Vandringspriser 
Styrelsen noterade att Martin Hagberg, enligt uppdrag från styrelsemöte 2013-08-06 § 68.1, ännu inte 
har inkommit med en sammanställning över de vandringspriser som mottagits respektive delats ut vid 
BISS-13 samt vilka som är mottagarna. 

Styrelsen noterade att Reidar Otterbjörk har kontaktat Martin Hagberg i ärendet efter styrelsemöte 
2013/10 och att Martin då lovat att inkomma med uppgifterna. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att på nytt kontakta Martin Hagberg med styrelsens begäran 
om att få in sammanställningen. 
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164.6. 2013-12-12 SRRS/TK: Protokoll från arbetsmöte 2013-11-20 och 2013-12-18 
Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna utan åtgärd. 

§165. Marknads- & informationsärenden 

165.1. Ridgeback-Nytt 
Inget att rapportera. 

165.2. Hemsida 
Jessica Persson rapporterade att arbetet med den nya hemsidan pågår. 

165.3. Årsbok 
Inget att rapportera. 

§166. Rapport lokalavdelningar 

166.1. 2013-12-28 SRRS/Mellan: Protokoll från årsmöte 2013 
Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna utan åtgärd. 

166.2. 2014-01-06 SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2013-08-27 
Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna utan åtgärd. 

166.3. 2014-01-06 SRRS/Skåne: Protokoll från styrelsemöte 2013-02-26, 2013-03-20, 2013-04-17, 2013-05-
08, 2013-06-12, 2013-07-02, 2013-08-06, 2013-09-03, 2013-10-01 och 2013-11-24. 
Styrelsen tackade för protokollen som lades till handlingarna utan åtgärd. 

166.4. 2014-01-07 SRRS/Stockholm: Protokoll från årsmöte 2013-02-24, konstituerande styrelsemöte 2013-
02-24, styrelsemöte 2013-02-26, 2013-04-02, 2013-05-01, 2013-06-04, 2013-08-13, 2013-09-04, 
2013-10-09 och 2013-11-12. 
Styrelsen tackade för protokollen som lades till handlingarna utan åtgärd. 

166.5. SRRS/Mellan Bokföring  
Styrelsen noterade information från SRRS/Mellans revisor Sonja Nilsson gällande att 
lokalavdelningens ekonomiska redovisning inte verkar ha genomförts helt och hållet i enlighet med 
god redovisningssed. Revisorn arbetar just nu tillsammans med SRRS/Mellans kassör med att 
korrigera bokföringen inför årsbokslutet. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att kontakta SRRS/Mellans ordförande Fredrik Af Jochnick i 
ärendet. 

Hélène Lewinter deltog i mötet. 

166.6. SRRS/Västra Rapport från valbereding 
Marie Wijkander rapporterade att SRRS/Västras valberedning inte har lyckats finna kandidater till 
nästa års lokalstyrelse. SRRS /Västras styrelse planerar därför att i samarbete med valberedningen 
göra ett utskick tillsamtliga medlemmar där de förklarar situationen och hoppas att på så sätt finna 
kandidater till en stadgeenlig styrelse. SRRS/Västras styrelse planerar också att flytta fram årsmötet 
till senare delen av februari för att ge medlemmarna tid att beakta brevet och inkomma med eventuella 
intresseanmälningar. 
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§167. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§168. Övriga ärenden 

168.1. Reviderad föreningshandbok 
Styrelsen noterade att Jessica Persson inkommit med förslag till reviderad version av SRRS 
Föreningshandbok att vara giltig från och med att de reviderade stadgarna för lokalavdelningar har 
antagits.  

Styrelsen beslutade att fastställa SRRS Föreningshandbok version 3.0 att vara gällande från och med 
2014-03-01. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att distribuera Föreningshandboken 3.0 till 
lokalavdelningar och kommittéer. 

168.2. RRWC 2016 
Förslag: Styrelsen noterade att RRWC-gruppen har inkommit med en presentation av Scandic Hotel i 
Lund samt ett förslag till budget för evenemagnet. RRWC-gruppen önskar motta styrelsens 
godkännande av budgeten senast 2014-02-15. 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 

168.3. Lokalavdelningskonferens 
Styrelsen noterade att Reidar Otterbjörk och Hélène Lewinter har inkommit med ett förslag till 
program för lokalavdelningskonferensen. 

Styrelsen diskuterade förslaget och uppdrog till Reidar och Hélène att göra vissa justeringar. 
Styrelsen beslutade också att vid nästa styrelsemöte boka ett arbetsmöte avseende konferensen. 

168.4. SRRS Fullmäktigemöte 2014 
- Verksamhetsberättelse 2013 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att innan nästa styrelsemöte ta fram ett utkast till 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. 

- Verksamhetsplan 2014 
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att innan nästa styrelsemöte ta fram ett utkast till 
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014. 

- Rambudget 2014 
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att innan nästa styrelsemöte ta fram ett utkast till 
rambudget för perioden 2014-2016. 

§169. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte torsdagen den 6 februari 2014 klockan 19:30 via 
Skype. 

§170. Mötets avslutande 

Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.  

 

 


