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PROTOKOLL 

§12. Mötets öppnande 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Sandra Persson ersattes av suppleant Therese Doverot. 

12.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

12.2. Val av protokolljusterare 

Anders Cronhäll utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

12.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§13. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2020-03-12 och styrelsens konstituerande 

möte 2020-04-18 är justerade. 

§14. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§15. Rapport AU 

Vid tidpunkten för besluten har SRRS Arbetsutskott (AU) bestått av Linda Fredholm (ordförande) 

samt Jessica Persson och Johan Ahlenius (ledamöter). 

15.1. AU-möte 2020-03-16 

SRRS/AU noterade förfrågan från Svenska Kennelklubben gällande SRRS ståndpunkt avseende att 

para förstagångstiken SE45276/2014 A'Maamuni Adila Yemaya Khalisa efter sju års ålder. 

SRRS/AU beslutade att tillstyrka att dispens beviljas förutsatt att parning sker före 2020-04-15. 

Detta då parning varit planerad under en tid och tiken dröjt med att komma i löp. Vid tidpunkten för 

beslutet har tikens löp startat och åldersgränsen för förstagångsparning då bör överskridas med 

ungefär två veckor. 

Styrelsen fastställde SRRS/AUs beslut. 

15.2. AU-möte 2020-03-27 

SRRS/AU noterade information från SKK/CS gällande att ingen klubborganiserad verksamhet ska 

genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Enda undantaget från detta är verksamhet där 

högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande 

personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller från och med 2020-

03-27 till och med 2020-05-31. Beslutet kan vid behov förlängas. Med klubborganiserad verksamhet 

avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande. 

SRRS Fullmäktigemöte 

SRRS/AU beslutade att omgående skicka in en bindande ansökan till SKK om att få hålla SRRS 

fullmäktigemöte 2020 på distans till en kostnad á 5.000 SEK. Önskade datum för mötet är 2020-04-18 

(samma som ursprungligen planerat) alternativt 2020-04-25. 

SRRS/AU uppdrog till Linda Fredholm att säga upp bokningen hos Scandic i Örebro. 
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Inställda evenemang 

Vidare gjordes en genomgång av lokalavdelningarnas planerade aktiviteter.  

SRRS/AU noterade att följande evenemang behöver ställas in på grund av force majeure: 

- 2020-04-04 SRRS/Östra Föreläsning Bromsen och Inkallningen 

- 2020-05-02 SRRS/Norra Inofficiell utställning för alla raser 

- 2020-05-30 SRRS/Östra Officiell utställning 

SRRS/AU uppdrog till Jessica Persson att meddela SKK att SRRS/Östras utställning 2020-05-30 

kommer at ställas in till följd av SKK/CS beslut. 

Evenemang som kan genomföras 

Avseende kvaltävlingarna till SRRS viltspårsmästerskap bedömde SRRS/AU att de kan genomföras i 

samråd med arrangerande jakthundsklubb, men med följande begränsningar: 

- Endast lokalavdelningens medlemmar får delta. 

- Ingen gemensam samling vare sig före eller efter spårets genomförande.  

- Starttid per ekipage och mötesplats med domaren meddelas deltagarna på förhand.  

- Resultatet av tävlingen meddelas på lokalavdelningens hemsida senast dagen efter tävlingens 

genomförande. 

SRRS/AU bedömde att övriga vid tidpunkten planerade evenemang kan genomföras förutsatt att det 

sker i enlighet med SKKs direktiv.  

SRRS/AU uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningar och kommittéer ovanstående 

information. 

Styrelsen fastställde SRRS/AUs beslut. 

15.3. AU-möte 2020-03-31 

SRRS/AU noterade information från SKK om att SRRS fullmäktigemöte kan hållas på distans 2020-

04-18. 

SRRS/AU uppdrog till Jessica Persson att bekräfta datumet till SKK samt säkerställa att uppdaterade 

fullmäktigehandlingar distribueras till berörda personer via e-post och publiceras på SRRS hemsida 

senast 2020-04-04. 

Styrelsen fastställde SRRS/AUs beslut. 

§16. Rapport sekreterare 

16.1. 2020-03-11 SKK: Information från SKKs Centralstyrelse angående Corona-viruset 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att: 

- SKK/CS har beslutat att utställning, prov eller tävling där det förväntas komma 500 personer eller 

färre kan ställas in med hänvisning till force majeure. Beslut tas av respektive arrangör.  

- SKK/CS har beslutat att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten 

senast den 31 maj. Beslut tas av respektive klubb. 

- SKK/CS har beslutat att ställa in en BPH-utbildning kommande helg samt Avelskonferensen som 

skulle hållas den 21-22 mars.  

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 
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16.2. 2020-03-12 SKK: CS protokoll nr 1/2020 

Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS möte 2020-02-19. Informationen lades till handlingarna 

utan vidare åtgärd. 

16.3. 2020-03-16 SBK: Information om administrativa avgifter vid inställd tävling i rallylydnad/lydnad 

Styrelsen noterade information från SBK gällande hantering av administrativa avgifter vid inställd 

tävling i lydnad eller rallylydnad på grund av force majeure. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK och 

lokalavdelningarna för kännedom. 

16.4. 2020-03-17 SKK: Bokade lokaler hos SKK 

Styrelsen noterade information från SKK gällande bokade lokaler på SKKs kansli. Informationen 

lades till handlingarna utan åtgärd då SRRS inte har någon lokal bokad hos SKK. 

16.5. 2020-03-17 SKK: Tips i coronatider 

Styrelsen noterade information från SKK gällande folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg.  

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

16.6. 2020-03-22 SBK: Påminnelse inbjudan domarutbildning 

Styrelsen noterade information från SBK gällande inbjudan till domarutbildning i rallylydnad under 

våren 2020. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK för kännedom. 

16.7. 2020-03-19 SKK: MI-projektet 

Styrelsen noterade information från SKK/KHM gällande att planerad kallelse till möte om fortsatt 

arbete i MI-projketet har skjutits upp p.g.a covid-19. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/MK för kännedom 

samt frågat SKK/KHM om mötena inte kan hållas på distans istället. 

16.8. 2020-03-23 SKK: Inställda utställningar 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att utställning som ställs in p.g.a covid-19 ska 

rapporteras till Utställningskommittén. Informationen lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 

16.9. 2020-03-23 SKK: Allrounddomare Göran Bodegård avliden 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att exterördomare Göran Bodegård har avlidit, 

vilket SRRS beklagar.  

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK och 

lokalavdelningarna för kännedom. 

16.10. 2020-03-24 SKK: Protokollsutdrag från SKK/AK 

Styrelsen noterade information från SKK/AK gällande att antalet raser där FCI beslutat om tillåten 

parning mellan raser eller rasvarianter har utökats. Styrelsen noterade vidare att FCIs beslut inte berör 

rhodesian ridgeback. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/AUK för 

kännedom. 
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16.11. 2020-03-30 SBK: Ny utbildning för tävlingsledare i lydnad 

Styrelsen noterade information från SBK gällande att en ny distansutbildning för tävlingsledare i 

lydnad har tagits fram. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK för kännedom. 

16.12. 2020-03-31 SKK: Icke hänvisning 

Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare/medlemmar som meddelats ”icke 

hänvisning”. Inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna 

utan vidare åtgärd. 

16.13. 2020-03-31 SKK: Åter hänvisning 

Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare/medlemmar som meddelats ”åter 

hänvisning”. Inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna 

utan vidare åtgärd. 

16.14. 2020-04-01 SKK: CS protokoll nr 3/2020 

Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS extra sammanträde 2020-03-26. Informationen lades till 

handlingarna utan vidare åtgärd. 

16.15. 2020-04-01 SKK: Uppdaterad information avseende konsekvenser av covid-19 publicerad på skk.se 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att uppdaterad information avseende konsekvenser 

av covid-19 har publicerats på skk.se. Informationen lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 

16.16. 2020-04-01 SBK: Information om tävlingar med anledning av coronaviruset 

Styrelsen noterade information från SBK gällande att klubben ställer in alla officiella tävlingar under 

perioden 2020-04-01 – 2020-05-31. Enligt de riktlinjer som nu råder anser SBK att klubbar kan 

arrangera kursverksamhet i liten skala samt mentalbeskrivningar och mentaltester med begränsat antal 

deltagare. Arrangörer har att förhålla sig till alla de restriktioner som finns för detta. 

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

lokalavdelningarna för kännedom samt publicera densamma på SRRS hemsida. 

Punkten justerades omedelbart. 

16.17. 2020-04-09 SBK: Betalningar SBK Tävling 

Styrelsen noterade information från SBK gällande att SBK Tävling nu stödjer Swish för betalningar. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK för kännedom. 

16.18. 2020-04-14 SKK: Icke hänvisning 

Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare/medlemmar som meddelats ”icke 

hänvisning”. Inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna 

utan vidare åtgärd. 

16.19. 2020-04-16 SKK: Justerat uttalande från CS angående inställd klubbverkamhet 

Styrelsen noterade information från SKK om att SKK/CS presidium gjort ett justerat uttalande 

angående inställd klubbverksamhet. Verksamhet med högst tio deltagare bör företrädesvis bedrivas 

utomhus, men om den sker inomhus så är det särskilt viktigt att tänka på smittskyddsåtgärder som tex 

att hålla rejäla avstånd, handtvätt och att inga personer med någon form av sjukdomssymptom eller 

som tillhör någon riskgrupp deltar. 
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Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom samt publicera densamma på SRRS hemsida. 

Punkten justerades omedelbart. 

16.20. 2020-04-20 SKK: Ansökan om ändring av championatregler och särbestämmelser 

Styrelsen noterade information från SKK om att sista ansökningsdag för ändringar av SKKs 

Championatregler och särbestämmelser skjutits fram till 2021-01-01. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att informera SRRS/TK om att eventuella ändringsförslag ska 

vara styrelsen tillhanda senast 2020-08-30 istället för 2020-05-01 (enligt styrelsemöte 2020-03-05 

§154.2). 

§17. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 

§18. Organisationsärenden 

18.1. 2020-03-05, 2020-03-10, 2020-03-17, 2020-03-19, 2020-03-24, 2020-03-26, 2020-03-31, 2020-04-07, 

2020-04-09, 2020-04-14, 2020-04-16 och 2020-04-21 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 

18.2. 2020-03-05, 2020-03-10, 2020-03-17, 2020-03-19, 2020-03-24, 2020-03-26, 2020-03-31, 2020-04-07, 

2020-04-09, 2020-04-14, 2020-04-16 och 2020-04-21 SKK: Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

18.3. 2020-04-01 SKK: Medlemsstatistik 2020-03-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

18.4. 2020-04-01 SKK: Nya medlemmar 2020-03-01—2020-03-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

18.5. 2020-04-01 SKK: U-märkta medlemmar 2020-03-01—2020-03-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

18.6. 2020-04-01 SKK: Medlemslista 2020-03-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

18.7. Betalningar via Swish 

SRRS lokalstyrelser har, via SRRS samverkansmöten, inkommit till styrelsen med önskemål om att 

kunna ta emot betalningar via Swish. Styrelsen har vid styrelsemöte 2019-09-02 §712.1 uppdragit till 
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adjungerad kassör Sonja Nilsson att undersöka vad som krävs samt vilken kostnad det skulle innebära 

för respektive lokalavdelning.  

Styrelsen uppdrog till Anders Cronhäll att kontakta Sonja och vid behov banken för att få information 

om hur vi kommer vidare i ärendet. 

Punkten justerades omedelbart. 

§19. Avels- & uppfödarärenden 

Styrelsen noterade förslag från SRRS/AUK att, på förekommen anledning, förtydliga SRRS 

valphänvisningsregler punkt 1 med texten som anges i kursiv stil nedan: 

”För att erhålla SRRS valphänvisning ska följande krav uppfyllas:  

1. Uppfödaren ska skriftligen ha ansökt om SRRS Valphänvisning samt betalt 

valphänvisningsavgiften. Valpkull presenteras på SRRS Valphänvisning tidigast 60 dagar före 

beräknat parningstillfälle förutsatt att samtliga krav är uppfyllda vid publicering.” 

Jessica Persson anmälde jäv som medlem av SRRS/AUK och deltog inte i styrelsens beslut, utan 

ersattes vid denna punkt av suppleant Lilly-Ann Forsman. 

Styrelsen beslutade att bifalla SRRS/AUKs förslag med omedelbar verkan. 

§20. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§21. Tävlingsärenden 

21.1. Utställningsprogram 2020 

Styrelsen noterade att SKK beviljat att nedanstående officiella utställning ställs in p.g.a covid-19 efter 

ansökan från SRRS enligt detta protokoll §15.2: 

 2020-05-30 SRRS/Östra Almare Stäket  1 hancert och 1 tikcert 

§22. Kommunikationsärenden 

22.1. Ridgeback-Nytt 

Johan Ahlenius rapporterade att manusstopp för Ridgeback-Nytt nummer 2/2020 är 2020-05-25.  

22.2. SRRS hemsida 

Jessica Persson rapporterade att hemsidan uppdaterats med centralt förtroendevalda 2020 samt en 

rapport från SRRS Fullmäktigemöte 2020. 

22.3. SRRS Årsbok 

Styrelsen noterade förslag om att avveckla SRRS årsbok efter 2019 års utgåva (utkommer 2020) för 

att från och med 2021 istället införa en årskrönika i Ridgeback-Nytt nummer 1. Bakgrunden till 

förslaget är att efterfrågan varken motsvarar arbetsinsatsen för att producera den eller uppväger 

kostnaden. 

Styrelsen diskuterade olika alternativ till årsboken i nuvarande form.  

Styrelsen uppdrog till Lars Åström att till nästa styrelsemöte undersöka kostnad för ”print on 

demand”. 

Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att till nästa styrelsemöte undersöka kostnad för en årskrönika 

som bilaga till Ridgeback-Nytt respektive kostnad för extra sidor i tidningen. 
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§23. Sponsorer och samarbetspartners 

23.1. Agria 

Inget att rapportera. 

23.2. Brit Care 

Styrelsen beslutade att Lilly-Ann Forsman ersätter Lisa Zingel som SRRS kontaktperson gentemot 

Brit. 

§24. Rapport lokalavdelningar 

24.1. Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna 

Styrelsen noterade protokoll från samverkansmöte 2020-03-30 samt att nästa samverkansmöte är 

planerat 2020-05-18. 

24.2. SRRS/Södra Protokoll från styrelsemöte 2020-03-07 och 2020-03-21 

Styrelsen fastställde protokollen och lade dem till handlingarna. 

§25. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§26. Uppdrag från SRRS Fullmäktigemöte 

26.1. Riktlinjer för reseersättningar inom SRRS 

SRRS Fullmäktigemöte 2020 gav styrelsen i uppdrag att utarbeta gemensamma riktlinjer för 

reseersättningar inom SRRS. 

Styrelsen noterade förslag till resepolicy. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka förslaget 

till lokalavdelningarna för återkoppling på nästa planerade samverkansmöte. 

26.2. Översyn av regelverket för SRRS viltspårslitsa 

SRRS Fullmäktigemöte 2020 gav styrelsen i uppdrag att se över regelverket för SRRS viltspårlista 

utifrån motionens andemening att försöka utjämna geografiska skillander för deltagande på listan. 

Styrelsen beslutade att uppdra till SRRS/TK att senast 2020-10-31 inkomma till styrelsen med ett 

förslag till listregler i enlighet med fullmäktigemötets uppdrag. 

Punkten justerades omedelbart. 

26.3. Procentuell storlek på återbetalningen av medlemsavgifter till lokalavdelningarna 

SRRS Fullmäktigemöte 2020 gav styrelsen i uppdrag att inför nästa års fullmäktigemöte se över 

möjligheten att öka den procentuella storleken på återbetalningen av medlemsavgifter till 

lokalavdelningarna. 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till styrelsemöte för fastställande av förslag till rambudget 

för 2021, 2022 och 2023.  

§27. Övriga ärenden 

27.1. Välkomstfolder till nya medlemmar 

Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att till nästa styrelsemöte inkomma med ett förslag till 

välkomtsfolder. 
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Kristina Fält (suppleant). 

Anmält förhinder 

Sandra Persson (ledamot) 
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Linda Fredholm 
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Anders Cronhäll 

Protokollförare 
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PROTOKOLL 

27.2. Tackgåvor 

Styrelsen beslutade att skicka en blombukett á maximalt 400 SEK/st till avgående styrelsemedlemmar 

Lisa Zingel, Linda Johansson och Mari Levänen samt till Birgitta Ebkar för sammanställning av 

utställningskritiker, Sonja Nilsson adjungerad kassör, revisorerna Roland Göransson och Ulrika Källse 

samt Kjell Rörström i egenskap av mötesordförande vid Fullmäktigemötet 2020. 

Styrelsen uppdrog till Anders Cronhäll att ombesörja beställningen. 

§28. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla ett arbetsmöte gällande strategi för medlemsvärvning 2020-05-06 

klockan 19:30 via Skype. 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2020-05-20 klockan 19:30 via Skype. 

§29. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


