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PROTOKOLL 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Linda Andersson ersattes av suppleant Johan Segerlund. 

§59. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

59.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

59.2. Val av protokolljusterare 

Kjell Röström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

59.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§60. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från styrelsemöte 2015-07-07 är justerat. 

§61. Bordlagda ärenden 

61.1. Välkomstfolder till nya medlemmar i SRRS 

Ärende bordlagt 2015-05-27 §33.8 

Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius och Kjell Rörström att ta fram förslag på innehåll till en 

välkomstfolder med målgrupp nyblivna medlemmar. 

§62. Rapport AU 

Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte. 

§63. Rapport sekreterare 

Inget att rapportera. 

§64. Ekonomiärenden 

Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson har inkommit med en resultat- och 

balansräkning per 2015-06-30. Styrelsen konstaterade att ekonomin är fortsatt god och informationen 

lades till handlingarna. 

§65. Medlemsärenden 

65.1. Medlemsenkät 

Av SRRS medlemsenkät genomförd under april 2015 framgick att de två vanligaste anledningarna till 

medlemskap i SRRS är medlemstidning och aktiviteter.  

- Aktiviteter anordnas främst av SRRS lokalavdelningar och styrelsen förutsätter att lokalstyrelserna 

i sin planering tar hänsyn till den enkätsammanställning som distribuerats till dem 2015-05-15. 

Med anledning av ovanstående uppdrog styrelsen till Reidar Otterbjörk att kalla ordförande i 

respektive lokalavdelning till ett Skypemöte under oktober för att diskutera hur 

lokalavdelningarna arbetar utifrån resultatet av medlemsenkäten. 
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- Avseende medlemstidningen så diskuterade styrelsen de kommentarer som inkommit. Styrelsen 

konstaterade att det bl.a anses att för mycket fokus läggs på utställningar och tävlingsresultat och 

att ett mer varierande innehåll i medlemstidningen efterfrågas. Styrelsen vill framhålla att det står 

varje medlem fritt att bidra till tidningens innehåll, men att redaktionen samtidigt bör arbeta 

systematiskt för att ge tidningen ett bredare innehåll. 

Innehållet i Ridgeback-Nytt diskuterades vidare under § 69.1. 

§66. Avels- & uppfödarärenden 

Inget att rapportera. 

§67. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§68. Tävlingsärenden 

68.1. RRWC Show 2016 

- Domare 

Styrelsen uppdrog till Kjell Röström att tillfråga av SRRS/C och SRRS/Södra godkänt förslag på 

exteriördomare att döma valpar och hanhundar vid RRWC Show den 1 juli 2016. 

Styrelsen uppdrog till Kjell Röström att tillfråga av SRRS/C och SRRS/Södra godkänt förslag på 

svensk exteriördomare att vara reservdomare i händelse av sjukdom eller vid anmälan av fler 

hundar än vad en domare tillåts att döma under en dag. 

- Hedersmedlemmar 

Styrelsen beslutade att speciellt inbjuda SRRS sex hedersmedlemmar  att deltaga vid RRWC. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka inbjudan. 

Styrelsen beslutade att vid hedersmedlemmarnas deltagande bekosta deltagaravgiften a’ 1.990 

SEK/per person vid anmälan före 2015-12-31. 

- Representanter SRRS 

Godkänd budget för RRWC omfattar deltagande och uppehälle för 1 representant per 

arrangörsland.  

Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmar, i förekommande fall, själva ska bekosta sitt 

deltagande vid RRWC. 

Punkten justerades omedelbart. 

§69. Kommunikationsärenden 

69.1. Ridgeback-Nytt 

Styrelsen uppdrog till Lilly-Ann Forsman att be förattaren till artikeln om hundägaransvar som 

tidigare publicerats i Hundsport om tillåtelse att publicera artikeln i Ridgeback-Nytt. 

Styrelsen uppdrog till Tomas Lindgren att kontakta personer som ska på vandring i fjällen med sina 

RR och fråga om de vill skriva ett reportage om sin semester till Ridgeback-Nytt. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta Sonja Nilsson med förfrågan om hon kan tänka sig 

att skriva en artikelserie om ”Ridgebacken i Sverige” under olika årtionden för förslagsvis publicering 

av ett årtionde per nummer. 
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Punkten justerades omedelbart. 

69.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 

69.3. SRRS Årsbok 

Reidar Otterbjörk rapporterade att SRRS Årsbok 2014 finns till försäljning på BISS-15. 

För att inför kommande år underlätta produktionen av SRRS Årsbok och säkerställa leverans av ett 

tryckfärdigt original så diskuterade styrelsen behovet av en mall. 

Styrelsen beslutade att Årsboken fortsatt ska vara i A5-format.  

Vidare föreslogs att originalet företrädelsevis produceras enligt en mall i Adobe InDesign. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att kontakta Héléne Lewinter med förfrågan om hon kan 

tänka sig att vara redaktör för Årsboken 2015 utifrån ovanstående förutsättningar. 

§70. Sponsorer och samarbetspartners 

70.1. Sponsring via Sponsorhuset.se 

Styrelsen beslutade att det via Sponsorhuser ska vara möjligt för användarna att skänka 50% av 

SRRS återbäring per köp till valfri lokalavdelning. 

70.2. Samarbetsavtal Agria 

Joakim Dahlberg rapporterade att han kontaktat Agria med intresseförfrågan gällande ett eventuellt 

samarbete för att bland annat kunna erbjuda SRRS medlemmar rabatt på sin hundförsäkring, vilket är 

ett av de önskemål som framkommit i SRRS medlemsenkät (april 2015). 

Styrelsen uppdrog till Joakim Dahlberg att fortsätta kontakten med Agria och arbeta fram ett förslag 

till samarbetsavtal. 

Punkten justerades omedelbart. 

70.3. Samarbetsavtal ZooZoo 

Styrelsen uppdrog till Joakim Dahlberg att kontakta ZooZoo med intresseförfrågan om samarbete 

som kan ge rabatt  till SRRS medlemmar. 

Punkten justerades omedelbart. 

§71. Rapport lokalavdelningar 

Inget att rapportera. 

§72. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§73. Övriga ärenden 

73.1. Rhodesian Ridgeback World Congress 2016 

Inget att rapportera. 
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73.2. Uppföljning verksamhetsplan 

Styrelsen gick igenom styrelsens verksamhetsplan 2015 och noterade att merparten av punkterna är 

antingen utförda eller pågående. 

§74. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöten den 25 augusti 2015 klockan 19:30 via Skype. 

§75. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


