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PROTOKOLL 

§12. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa Zingel ersattes av suppleant Ulrika Holm. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Marie Levänen ersattes av suppleant Sandra Persson. 

12.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

12.2. Val av protokolljusterare 

Linda Johansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

12.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes utan förändringar. 

§13. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2018-04-03 samt SRRS Fullmäktigemöte 

2018-04-14 är justerade. 

§14. Bordlagda ärenden 

14.1. Instiftande av vandringspris för vinnare av viltspårlistan 

Styrelsen noterade att Hélène Lewinter har återkallat sitt önskemål om instiftande av detta 

vandringspris. Ärendet lades till handlingarna. 

14.2. Instiftande av vandringspris för bästa veterantik 

Styrelsen noterade att Hélène Lewinter har återkallat sitt önskemål om instiftande av detta 

vandringspris. Ärendet lades till handlingarna. 

§15. Rapport AU 

15.1. Inköp bärbar dator 

Styrelsen noterade att SRRS/AU, efter förfrågan via e-post till samtliga styrelsemedlemmar, 2018-04-

11 beslutat att köpa in en bärbar dator samt programvarulicens för Microsoft Office till SRRS att 

innehas av klubbens sekreterare. 

Styrelsen fastställde AU:s beslut. 

§16. Rapport sekreterare 

16.1. 2018-03-05 SKK: Årsmöten 2018 

Styrelsen noterade att Jessica Persson, i enlighet med uppdrag vid styrelsemöte 2018-04-03 §236.1, 

rapporterat information om ny klubbstyrelse till SKK. 

16.2. 2018-04-05 SKK: CS protokoll nr 1-2018 

Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS möte 2018-02-22 som lades till handlingarna utan åtgärd. 

 

Suppleant Joakim Dahlberg anslöt till mötet. 
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16.3. 2018-04-23 SKK: CS Utskick från SKKs valberedning 

Styrelsen noterade information och lade den til handlingarna utan åtgärd.  

16.4. 2018-05-03: Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister 

Styrelsen beslutade att bifalla ansökan från exteriördomare Joel Lantz om att utöka sitt rasregister 

med Rhodesian Ridgeback. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja att SRRS svar snarast kommer SKKs 

utbildningsavdelning tillhanda snarast, men senast 2018-08-03. 

Punkten justerades omedelbart. 

16.5. 2018-05-02 SKK: Parning av förstagångstik över sju år 

Styrelsen noterade att SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté (SKK/UKK) inkommit med 

förfrågan om få SRRS åsikt avseende en inkommen dispensansökan från Lotta Malmborg gällande att 

få använda en tik äldre är 7 år utan tidigare kull i avel.  

Styrelsen har inhämtat SRRS/AUKs rekommendation i ärendet. SRRS/AUK har återrapporterat att 

kommittén, mot bakgrund av beskrivna omständigheter, inte har något att invända förutsatt att det är 

en engångsföreteelse. SRRS/AUK vill poängtera vikten av att tiken, utöver god hälsa, även är i fysiskt 

god kondition. 

Styrelsen beslutade att återrapportera till SKK/UKK att SRRS, mot bakgrund av beskrivna 

omständigheter, inte har något att invända mot att dispensansökan beviljas. 

Punkten justerades omedelbart. 

§17. Ekonomiärenden 

17.1. Faktura revisor 

Styrelsen noterade att SRRS erhållit en faktura från revisor Axel Nélen a’ 12.188 SEK inklusive 

moms. Styrelsen beslutade att bestrida fakturan och den har krediterats.  

§18. Organisationsärenden 

18.1. 2018-04-05, 2018-04-10, 2018-04-12, 2018-04-17, 2018-04-19, 2018-04-24 och 2018-04-26 SKK: 

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

18.2. 2018-04-05, 2018-04-10, 2018-04-12, 2018-04-17, 2018-04-19, 2018-04-24 och 2018-04-26 SKK: 

Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

18.3. 2018-05-01 SKK: Medlemsstatistik 2018-04-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 
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18.4. 2018-05-01 SKK: Nya medlemmar 2018-04-01—2018-04-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och 

Sonja Nilsson för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

18.5. 2018-05-01 SKK: U-märkta medlemmar 2018-04-01—2018-04-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

18.6. 2018-05-01 SKK: Medlemslista 2018-04-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna, 

medlemsansvarig Sonja Nilsson samt samarbetspartner Agria för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

§19. Avels- & uppfödarärenden 

19.1. Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) 

Styrelsen noterade att SRRS/AUK, i enlighet med uppdrag från styrelsemöte 2018-04-03 §239.1, har 

skickat RAS version 2.0 till SKK/AK för fastställande. 

19.2. Hälsoenkäter 

Styrelsen noterade att SRRS/AUK på SRRS hemsida har publicerat hälsoenkät att besvaras av ägare 

till hundar födda 2009 (8 år) och 2014 (3 år). Sista svarsdag för enkäten är 2018-05-31. 

Styrelsen noterade vidare att SRRS/AUK, utöver SRRS hemsida, har informerat om hälsoenkäten i 

lokalavdelningarnas Facebook-grupper samt andra utvalda intressegrupper på Facebook. Därtill har 

SRRS/AUK beställt ett informationsutskick om enkäten via brev till de hundägare som registrerat sitt 

ägarskap i SKKs ägarregister. Utskicket kommer att distribueras 2018-05-15 – 2018-05-17. 

Kostnaden för utskicket är cirka 4.700 SEK vilket är inom budgeterade ramar. 

§20. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§21. Tävlingsärenden 

21.1. Medlemmar SRRS/TK 2018 

Inget att rapportera. 

21.2. Officiella utställningar 2020 

Styrelsen noterade att SKKs utställningskommitté har godkänt SRRS ansökan om officiella 

utställningar 2020 i sin helhet enligt följande: 

 2020-05-30 SRRS/Östra  Upplands-Bro 1 hanhundscert & 1 tikcert 

 2020-08-01 SRRS/Södra  Höör  1 hanhundscert 

 2020-08-02 SRRS/Södra  Höör  1 tikcert 

 2020-08-09 SRRS/Västra  Askersund 1 hanhundscert & 1 tikcert 
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Styrelsen noterade att SRRS/Norra 2018-05-06 har inkommit till styrelsen med önskemål om att få 

anordna officiell utställning 2020-06-27 i anslutning till Hälsinglands Kennelklubbs nordiska 

utställning. Styrelsen noterade vidare att SRRS/Norra tidigare meddelat att lokalavdelningen inte 

önskar arrangera någon officiell utställning 2020. SRRS ansökan om officiellt utställningsprogram 

2020 har skickats till SKK 2018-01-20 och är nu beviljat. 

Styrelsen beslutade att avslå SRRS/Norras ansökan då ansökan om samtliga utställningar under 

samma år måste ske vid ett och sama tillfälle enligt SKKs direktiv. 

21.3. Lydnadstävling på BISS-XX 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till efter BISS-18 för att då utvärdera årets deltagande. 

21.4. BISS-18 

Arbetsgruppen för BISS-18 rapporterade genom Joakim Dahlberg följande: 

 Tävlingsplats 

Joakim Dahlberg och Kjell Rörström kommer att göra ett besök på tävlingsplatsen under våren. 

§22. Kommunikationsärenden 

22.1. Ridgeback-Nytt 

Styrelsen beslutade att införa en presentation av medlemmarna i SRRS styrelse i Ridgeback-Nytt 

nummer 2/2018.  

22.2. SRRS hemsida 

Styrelsen noterade att SRRS hemsida för dagen ligger nere, men att det arbetas på att lösa problemet. 

Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att informera om driftstoppet i lokalavdelningarnas Facebook-

grupper. 

Jessica Persson rapporterade att förändring av hemsidan till stöd för GDPR pågår. 

22.3. SRRS Årsbok 

Inget att rapportera. 

§23. Sponsorer och samarbetspartners 

23.1. Agria 

Inget att rapportera. 

23.2. Brit Care 

Inget att rapportera. 

§24. Rapport lokalavdelningar 

24.1. SRRS/Södra extra årsmöte 

Styrelsen noterade att SRRS/Södra kallat till extra årsmöte 2018-06-03. Inbjudan har publicerats på 

SRRS/Södras hemsida och lokalavdelningens medlemmar har också fått en inbjudan till det extra 

årsmötet via brev. 

Styrelsen noterade vidare att SRRS/Södras valberedning arbetar med att förbereda sitt förslag till 

lokalstyrelse. 
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24.2. Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna 

Linda Fredholm rapporterade att ordföranden i samtliga lokalavdelningar har bjudits in till en första 

samverkansträff via Skype och att alla är positiva. Datum för träffen är ännu inte fastställt. 

 

Ledamot Ann-Sophie Lindman lämnade mötet p.g.a arbete och ersattes av suppleant Joakim Dahlberg. 

§25. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§26. Övriga ärenden 

26.1. Styrelsens uppdrag från SRRS Fullmäktigemöte 2018 

Styrelsen noterade att SRRS Fullmäktigemöte 2018-04-14, i enlighet med motionärens önskemål, 

givit styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag framförda i motion inlämnad av 

Linda Calamnius. Styrelsens yttrande samt yrkande till respektive förslag framgår av 

Fullmäktigehandlingarna samt av protokollet från fullmäktigemötet. 

a) Motionärens yrkande: 

Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag: 

Att SRRS upprättar en etisk överenskommelse mellan SRRS och uppfödare om öppenhet gentemot 

valpköpare, andra uppfödare samt SRRS om förekomst av allergier och/eller sjukdomar i en 

valpkull. 

I enlighet med styrelsens yrkande till Fullmäktigemötet beslutades att avslå förslaget. 

b) Motionärens yrkande: 

Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag: 

Att SRRS skriver kortfattat informationsblad om genetik och avel till uppfödare. T.ex vad 

matadoravel innebär för den genetiska variationen, hur jag ska välja hane om min tik är bärare av 

ett anlag med autosomal recessiv nedärvning, samt annan viktig information till uppfödare. 

Styrelsen yrkar att förslaget härmed är besvarat och att förslaget vidarebefordras till SRRS/AUK 

för beslut om genomförande. 

I enlighet med styrelsens yrkande till Fullmäktigemötet anses förslaget besvarat och 

vidarebefordras till SRRS/AUK för beslut om genomförande. 

c) Motionärens yrkande: 

Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag: 

Att SRRS håller uppfödarseminarium om genetik och avel. 

I enlighet med styrelsens yrkande till Fullmäktigemötet anses förslaget besvarat. 

d) Motionärens yrkande: 

Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag: 

Att SRRS rekommenderar ägaren till tik att noga tänka igenom om tiken är lämplig för avel och 

inte väljer samma hane till samma tik, samt att inte använda hanar som redan har haft många 

kullar. Med många kullar avses fler än 6 kullar. 

I enlighet med styrelsens yrkande till Fullmäktigemötet anses förslaget besvarat. 
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e) Motionärens yrkande: 

Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag: 

Att SRRS inför en begränsning för hur många gånger en svensk RR hane kan användas i avel inom 

Sverige. Max 6 ggr. Efter 3 kullar skall ägaren till hanhunden efter ca 2 år göra en utvärdering av 

utfallet på kullarna. Har de fallit väl ut, kan hanhunden användas 3 ggr till. 

I enlighet med styrelsens yrkande till Fullmäktigemötet anses förslaget besvarat. 

f) Motionärens yrkande: 

Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag: 

Att SRRS inför en konsekvens om begränsningen inte följs; att valpkullen inte får valphänvisning 

via SRRS. 

I enlighet med styrelsens yrkande till Fullmäktigemötet anses förslaget besvarat. 

g) Motionärens yrkande: 

Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag: 

Att SRRS informerar utställningsdomare att de bör premiera en diversitet inom uppfödargrupp. 

Inte likformighet. 

I enlighet med styrelsens yrkande till Fullmäktigemötet beslutades att avslå förslaget. 

26.2. GDPR 

Styrelsen noterade att arbete till stöd för GDPR pågår.   

§27. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2018-05-22 klockan 19:30 via Skype. 

§28. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


