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PROTOKOLL 

§150. Mötets öppnande 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Linda Johansson ersattes av suppleant Sandra Persson och 

ordinarie ledamot Lisa Zingel ersattes av suppleant Therese Doverot. 

150.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

150.2. Val av protokolljusterare 

Therese Doverot utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

150.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§151. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2020-01-23 är justerat. 

§152. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§153. Rapport AU 

Styrelsen noterade att SRRS/AU 2020-02-17 beslutat att fastställa regler för SRRS viltspårmästerskap 

i enlighet med Bilaga 1. Förslaget har diskuterats vid styrelsemöte 2020-01-23 §142.10 samt 

remitterats till lokalavdelningarna för genomgång vid samverkansmöte 2020-01-29. 

Styrelsen fastställde SRRS/AUs beslut. 

§154. Rapport sekreterare 

154.1. 2020-01-24 SKK: Information om förändrade ersättningsregler etc. 

Styrelsen noterade information om förändrade ersättningsregler gällande från och med 2020-01-01. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och 

lokalavdelningarna för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

154.2. 2020-01-27 SKK: Ansökan om ändring av championatregler och särbestämmelser 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att 2020-07-01 är sista dag för ansökan om ändring 

av championatregler och särbestämmelser inför den nya regellåsningsperioden 2022-2026. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefodra informationen till SRRS/TK med uppdrag att 

inkomma till SRRS/C med eventuella ändringsförslag senast 2020-05-31. 

154.3. 2020-01-28 SKK: Regelremiss freestyle 

Styrelsen noterade information från Svenska Hundfreestyleklubben, SHFK, angående remissomgång 

2 av Regler för freestyle. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

154.4. 2020-01-29 SKK: SKK Medlemservice 

Styrelsen noterade information från SKKs medlemsavdelning att avdelningen från och med 2020-02-

03 byter namn till ”Medlemservice” samt har nytt telefonnummer.  
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Styrelsen noterade att Jessica Persson har uppdaterat SRRS hemsida med de nya uppgifterna. 

154.5. 2020-02-10 SKK: Avelskonferens 2020 - att vidarebefordra till rasklubbar! 

Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna då SRRS/AUK meddelat att ingen 

från kommittén har möjlighet att medverka denna gång. 

154.6. 2020-02-10 SKK: SRD 

Styrelsen noterade förtydligande från SKK att de önskar svar på fråga gällande om man har skickat 

filmen ”Pedigree dogs for the future” till inbjudna exteriördomare oavsett om de ska döma SRD raser 

eller ej och hur filmen i så fall har mottagits. 

Styrelsen konstaterade att frågan inte uppfattats beröra SRRS då rhodesian ridgeback inte är en ”BSI-

ras”. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att återrapportera till SKK att SRRS hittills inte har 

skickat filmen ”Pedigree dogs for the future” till inbjudna domare. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att uppmana lokalavdelningarna att fortsättningsvis skicka en 

länk till filmen till utomnordiska domare som ska döma på SRRS rasspecialer.  

154.7. 2020-02-19 SKK: Ansökan från exteriördomare om at utöka rasregister med rhodesian ridgeback 

Styrelsen noterade förfrågan från exteriördomare om att få utöka sitt rasregister med rhodesian 

ridgeback.  

Styrelsen noterade att domaren, innan ansökan inkommit, kontaktat SRRS styrelse och meddelat sitt 

intresse för rasen och att ordförande Linda Fredholm informerat om SRRS riktlinjer för 

exteriördomare som önskar utöka sitt rasregister med rasen. 

Styrelsen önskar att domaren kompletterar sina kunskaper i enlighet med SRRS riktlinjer, vilket Linda 

Fredholm ånyo informerat domaren om via e-post och till vilket domaren samtyckt.  

SRRS styrelse inväntar ny ansökan från domaren. 

154.8. 2020-02-26 SBK: Till arrangörer av rallylydnadstävlingar 

Styrelsen noterade information till arrangörer av rallylydnadstävlingar gällande höjd på hopphinder. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefodra informationen till SRRS/TK och 

lokalavdelningarna för kännedom. 

154.9. 2020-02-27 SKK: Viktig information om GDPR och de klubbar SKK administrerar medlemskap för 

Styrelsen noterade information från SKK gällande behandling av personuppgifter.  

Styrelen beslutade att verifiera att SRRS policy för personuppgifter omfattar den information som 

SKK delgivit. 

154.10. 2020-02-27 SKK: Inbjudan till domarutbildning rallylydnad 

Styrelsen noterade information från SKK gällande inbjudan till domarutbildning i rallylydnad. 

Informationen lades till handlingarna. 

154.11. 2020-02-28 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 2020-02-14 

Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 

handlingarna. 

154.12. 2020-02-28 SKK: Angående nya coronaviruset 

Styrelsen noterade FCIs uttalande gällande Coronaviruset för kännedom. Informationen lades till 

handlingarna. 
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154.13. 2020-03-03 SKK: Uppdatering styrelse 2020 

Styrelsen noterade information från SKK gällande rapportering av ny klubbstyrelse 2020. 

Styrelsen uppdrog till SRRS sekreterare att rapportera ny klubbstyrelse till SKK snarast efter 

fullmäktigemötet 2020-04-18. 

§155. Ekonomiärenden 

Inget at rapportera. 

§156. Organisationsärenden 

156.1. 2020-01-28, 2020-01-30, 2020-02-04, 2020-02-11, 2020-02-13, 2020-02-18 och 2020-02-27 SKK:  

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 

156.2. 2020-01-28, 2020-01-30, 2020-02-04, 2020-02-11, 2020-02-13 och 2020-02-27 SKK:  

Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

156.3. 2020-02-01 SKK: Medlemsstatistik 2020-01-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

156.4. 2020-02-01 SKK: Nya medlemmar 2020-01-01—2020-01-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

156.5. 2020-02-01 SKK: U-märkta medlemmar 2020-01-01—2020-01-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

156.6. 2020-02-01 SKK: Medlemslista 2020-01-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

156.7. 2020-03-01 SKK: Medlemsstatistik 2020-02-29 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

156.8. 2020-03-01 SKK: Nya medlemmar 2020-02-01—2020-02-29 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 
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156.9. 2020-03-01 SKK: U-märkta medlemmar 2020-02-01—2020-02-29 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

156.10. 2020-03-01 SKK: Medlemslista 2020-02-29 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

§157. Avels- & uppfödarärenden 

Inget att rapportera. 

§158. Mentalitetsärenden 

158.1. Verksamhetsberättelse 2019 

Styrelsen noterade att kommittén ännu inte inkommit med verksamhetsberättelse 2019. 

158.2. Verksamhetsplan 2020 

Styrelsen noterade att kommittén ännu inte inkommit med verksamhetsplan 2020. 

158.3. 2020-01-25 SRRS/MK: Skrivelse till SKK gällande BPH 

Styrelsen noterade att SRRS/MK inkommit med förslag till skrivelse till SKK/KHM gällande 

spindeldiagrammens visualisering av hundarnas verkliga beteende vid momenten Främmande person 

och Närmande Person. 

Styrelsen beslutade att sända skrivelsen till SK/KHM med kopia till SRRS MK 

§159. Tävlingsärenden 

159.1. Medlemmar SRRS/TK 

Styrelsen noterade att SRRS/MK, via Lilly-Ann Forsman, inkommit med önskemål om att ändra 

sammankallande i kommittén från Lilly-Ann Forsman till Paula Pukk.  

Styrelsen beslutade att bifalla SRRS/MKs önskemål och tillsätta Paula Pukk som sammankallande 

och Lilly-Ann Forsman som ledamot i SRRS/MK från och med 2020-03-05. 

Punkten justerades omedelbart 

159.2. Verksamhetsberättelse 2019 

Styrelsen noterade att SRRS/TK inkommit med en verksamhetsberättelse för 2019 och tackade för 

denna. Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen med undantaget att Facebook-

grupperna ”Anmälda ridgebacks, lista” och ”Träna, tävla och ha kul med din RR” inte ägs av SRRS 

utan är privata grupper. 

Punkten justerades omedelbart. 

159.3. Verksamhetsplan 2020 

Styrelsen noterade att SRRS/TK inkommit med en verksamhetsplan för 2020 och tackade för denna. 

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen. 

Punkten justerades omedelbart. 
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159.4. Utställningsprogram 2021 

Styrelsen noterade att SRRS/Södra 2020-03-03 inkommit till SRRS/C med önskemål om att ändra 

datum och plats för SRRS/Södras rasspecial 2021-11- 13 med anledning av att platsen för 

arrangemanget, ”Halmstad Hundarena”, har gått i konkurs. 

Nytt önskemål om datum och plats är: 

 2021-09-12 SRRS/Södra Röstånga Gästgivaregård  1 hancert och 1 tikcert 

Styrelsen beslutade att bevilja att ansökan skickas till SKK och uppdrog till Jessica Persson att 

ombesörja detta. 

Punkten justerades omedelbart. 

§160. Kommunikationsärenden 

160.1. Ridgeback-Nytt 

Redaktör Johan Ahlenius rapporterade att Ridgeback-Nytt nr 1/2020 är under produktion. 

160.2. SRRS hemsida 

Jessica Persson rapporterade att en uppdatering av rasdata beställts av SKK. 

160.3. SRRS Årsbok 

Inget att rapportera. 

§161. Sponsorer och samarbetspartners 

161.1. Agria 

Styrelsen noterade att Agria inkommit med bekräftelse på den rörliga ersättningen 2020. Styrelsen 

uppdrog till adjungerad kassör Sonja Nilsson att fakturera Agria i enlighet med avtalet 

Styrelsen noterade att Linda Fredholm och Lilly Forsman 2020-02-20 deltagit i ett 

handlingsplansmöte tillsammans med Agria där ett förslag till handlingsplan 2020 arbetats fram. 

Aktivitetspotten 2020 föreslås tillfalla SRRS viltspårmästerskap. 

Styrelsen beslutade att godkänna handlingsplan 2020. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att arbeta vidare med möjligheten att anordna en aktivitet med 

föreläsning om juridik, försäkringsskydd, DS och Agria Breed Profiles. 

161.2. Brit Care 

Inget att rapportera. 

§162. Rapport lokalavdelningar 

162.1. Samverkansträff med lokalavdelningarna 

Styrelsen noterade att nästa samverkansmöte är planerat till 2020-03-30. 

162.2. SRRS/Västra Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2020-02-02 

Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna. 

162.3. SRRS/Södra Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2020-02-16 

Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna. 
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§163. Rapport valberedning 

Styrelsen noterade att SRRS valberedning inkommit med förslag till styrelse 2020. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson tillskrivit sammankallande i valberedningen och påmint om att 

styrelsen även emotser valberedningens förslag till revisorer, revisorssuppleanter och valberedning 

2020. 

§164. Övriga ärenden 

164.1. SRRS Fullmäktigemöte 2020 

- Verksamhetsberättelse 2019 

Styrelsen diskuterade förslag till verksamhetsberättelse 2019. Styrelsen uppdrog till Jessica 

Persson att inkomma med ett uppdaterat förslag innan nästa styrelsemöte. 

- Resultaträkning 2019 

Styrelsen beslutade att godkänna resultaträkningen som inkommmit från adjungerad kassör 

Sonja Nilsson. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att infoga denna i Fullmäktigehandlingarna. 

- Balansräkning 2019 

Styrelsen beslutade att godkänna balansräkningen som inkommmit från adjungerad kassör Sonja 

Nilsson. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att infoga denna i Fullmäktigehandlingarna. 

- Revisorernas berättelse 2019 

Styrelsen noterade att revision pågår, men att revisorernas berättelse ännu inte kommit styrelsen 

tillhanda. 

- Verksamhetsplan 2020 

Styrelsen diskuterade förslag till verksamhetsplan 2020. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att 

inkomma med ett uppdaterat förslag innan nästa styrelsemöte. 

- Rambudget 2020–2022 

Styrelsen noterade förslag till rambudget 2020, 2021 och 2022. Styrelsen beslutade att bordlägga 

punkten till nästa styrelsemöte. 

- Motioner 

a) Ändrade regler för SRRS viltspårlista  

Styrelsen noterade att medlem XXXXX inkommit med en motion till Fullmäktigemötet 

gällande ändrade regler för SRRS viltspårlista. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att sammanställa ett förslag till styrelsens yttrande och 

yrkande i Fullmäktigehandlingarna. 

b) Årligt resebidrag till SRRS/Norra  

Styrelsen noterade att SRRS/Norras styrelse inkommit med en motion till Fullmäktigemötet 

gällande att årligt resebidrag till SRRS/Norra. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att sammanställa ett förslag till styrelsens yttrande och 

yrkande i Fullmäktigehandlingarna. 

164.2. Välkomstfolder till nya medlemmar 

Inget att rapportera. 
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§165. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen noterade att nästa styrelsemöte beslutats att hållas 2020-03-12 klockan 20:00 via Skype. 

§166. Mötets avslutande 

Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.



 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS Centralstyrelse 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2020-03-05 
Paragrafer 

§150-§166 
Fastställt datum 

2020-03-09 
År/Mötesnr 

2019/11 

Närvarande 

Linda Fredholm (ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Johan Ahlenius (ledamot), Mari Levänen (ledamot), Sandra Persson 
(suppleant), Therese Doverot (suppleant) och Lilly-Ann Forsman (suppleant). 

Anmält förhinder 

Linda Johansson (vice ordförande) och Lisa Zingel (ledamot) 
  

 

Justeras mötesordförande 

 

 
Linda Fredholm 

Justeras protokolljusterare 

 

 
Therese Doverot 

Protokollförare 

 

 
Jessica Persson 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 8/8 

PROTOKOLL 

 

BILAGA 1: REGLER FÖR SRRS VILTSPÅRSMÄSTERSKAP 

 

Utöver SKKs regler för viltspårprov gäller från och med 2020-01-01 nedanstående regler för SRRS 

viltspårmästerskap. I händelse att SRRS regler för mästerskapet strider mot SKKs regelverk så är 

SKKs regelverk det gällande. 

 

Allmänt 

- Såväl kvaltävling som finaltävling anordnas i samarbete med av lokalavdelningen utsedd 

jakthundsklubb. 

- Vid såväl kvaltävling som finaltävling sker tävlan i öppen klass och hunden måste ha genomfört 

ett godkänt anlagsprov vid tidpunkten för anmälan. 

- Vid såväl kvaltävling som finaltävling ska samtliga spår vara lagda med samma klövsort. Klövsort 

beslutas av arrangerande lokalavdelning. 

- Vid såväl kvaltävling som finaltävling ska respektive deltagande hund tilldelas sitt spår genom 

lottning på tävlingsdagen. 

- Samtliga ägare till deltagande hund måste vara medlemmar i SRRS. 

 

Kvaltävling 

- Respektive lokalavdelning anordnar en (1) officiell viltspårtävling, så kallad ”kvaltävling”, där 

ekipagen tävlar om kvalificering till finaltävlingen. 

- Vid en kvaltävling tillåts hundar från alla lokalavdelningar delta, men endast hundar vars ägare är 

bosatt inom arrangerande lokalavdelning tävlar om kvalificering.  

- Hund som samägs av personer som tillhör olika lokalavdelningar får endast tävla om kvalplats vid 

en (1) kvaltävling. Ägare är i detta fall skyldig att i samband med anmälan informera om att 

hunden ska tävla om kvalificering. 

- Vid begränsat antalet platser till kvaltävlingen så har hundar vars ägare tillhör lokalavdelningen 

företräde. Hundar inom samma lokalavdelning prioriteras i anmälningsordning enligt principen 

”först till kvarn”. 

- Kvaltävlingens bästa hund vars ägare är bosatt inom arrangerande lokalavdelning blir kvalificerad 

att delta i finaltävlingen.  

- Tävlingens näst bästa hund vars ägare är bosatt inom arrangerande lokalavdelning blir ”reserv”. 

Reserv är kvalificerad att delta i finaltävlingen om kvaltävlingens bästa hund inte kan delta. 

 

Finaltävling 

- Finaltävling arrangeras av den lokalavdelning som är ansvarig för BISS-XX. 

- Vinnande hund av respektive lokalavdelnings kvaltävling är berättigad att delta i finaltävlingen.  

- Hundägaren ska anmäla deltagande i finaltävling till arrangören senast två veckor före 

tävlingsdagen. Vid utebliven anmälan går platsen automatiskt vidare till reservfinalisten som då 

informeras av arrangören. 

- Deltagande i finaltävling sker på hundägarens egen bekostnad. 

https://www.skk.se/globalassets/dokument/prov-och-tavling/regler-for-viltsparprov-t36.pdf

