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PROTOKOLL 

§30. Mötets öppnande 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

30.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

30.2. Val av protokolljusterare 

Johan Ahlenius utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

30.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§31. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/Cs styrelsemöte 2020-04-21 är justerat. 

§32. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§33. Rapport AU 

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

samt Jessica Persson och Johan Ahlenius (ledamöter). 

33.1. AU-möte 2020-04-24 

SRRS/AU beslutade att en blombukett a’ maximalt 400 SEK ska skickas till Christina och Björn 

Willner i egenskap av rasinformatörer. Anders Cronhäll ombesörjer detta i samband med beställning 

av övriga tackgåvor enligt styrelsemöte 2020-04-21 §27.2. 

Styrelsen fastställde SRRS/AUs beslut. 

33.2. AU-möte 2020-05-04 

SRRS/AU noterade utdrag ur SKK/CS protokoll nr 4-2020 gällande att: 

- Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 31 augusti 2020  

- Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

styr vilken verksamhet som kan genomföras. I dagsläget gäller förbudet allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande personer. 

SRRS/AU beslutade att följande evenemang ställs in på grund av force majeure: 

- 2020-08-01-02 SRRS/Södra Officiell lydnadstävling (BISS-20) 

- 2020-08-01-02 SRRS/Södra Officiell utställning (BISS-20) 

- 2020-08-09 SRRS/Västra  Officiell utställning 

- Samtliga kvaltävlingar till viltspårsmästerskapet 

- Finaltävlingen i viltspårsmästerskapet 

SRRS/AU uppdrog till Jessica Persson att informera SKK om inställda utställningar. 

SRRS/AU beslutade därtill om följande åtgärder som en konsekvens av inställda 

länsklubbsutställningar och ovan nämnda evenemang: 
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- Samtliga vinnarlistor stängs för året och alla resultat 2020 annulleras. 

- Listrosetter till 2019 års vinnare kommer att skickas ut med post under hösten. 

- Mottagare av vandringspriser för SRRS vinnarlistor 2019 överlämnas av nuvarande innehavare till 

årets mottagare (lydnadsrookie, bruksrookie, allroundarbetande RR och vinnare av 

utställningslistan). 

- Vandringspriser för BISS-tävlingarna samt viltspårsmästerskapet stannar hos förra årets mottagare 

fram till utdelningen 2021. Inga mottagare av dessa priser utses 2020. 

Styrelsen fastställde SRRS/AUs beslut. 

§34. Rapport sekreterare 

34.1. 2020-04-24 SKK: Information om fortsatt avstängd exteriördomare 

Styrelsen noterade information från SKK gällande exteriördomare som är fortsatt avstängd. Domaren 

dömer inte rhodesian ridgeback.  

Styrelsen noterade att informationen har vidarebefordrats till SRRS/TK för kännedom. 

34.2. 2020-05-08 SKK: Aktiviteter online 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att SKKs auktoriserade domare ombeds att inte 

agera domare vid utställningar online då denna form av ”utställning” inte anses förenlig med god 

kynologi. 

Styrelsen noterade att informationen vidarebefordrats till lokalavdelningarna och SRRS/TK för 

kännedom. 

34.3. 2020-05-12 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 

Styrelsen noterade beslut från SKK Disciplinnämnds sammanträde 2020-04-24. Inga ägare av 

rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 

34.4. 2020-05-13 SKK: Generell dispens 

Styrelsen noterade beslut från SKK/CS gällande dispens från gällande regelverk för utställning, prov, 

tävling och beskrivning att gälla från och med 2020-06-01 till och med 2020-08-31. Styrelsen 

noterade informationen som lades till handlingarna utan åtgärd. 

34.5. 2020-05-14 SKK: Justering av definition av resor till andra delar av landet 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att bilresa upp till två timmar är ett riktmärke för 

vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara. 

Styrelsen noterade att informationen vidarebefordrats till lokalavdelningarna och kommittéerna. 

34.6. 2020-05-14 SKK: CS protokoll nr 4/2020 

Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS möte 2020-04-29. Informationen lades till handlingarna 

utan vidare åtgärd. 

§35. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 
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§36. Organisationsärenden 

36.1. 2020-04-23, 2020-04-28, 2020-04-30, 2020-05-07, 2020-05-12, 2020-05-14 och 2020-05-19 SKK: 

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 

36.2. 2020-04-23, 2020-04-28, 2020-04-30, 2020-05-07, 2020-05-12, 2020-05-14 och 2020-05-19 SKK: 

Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

36.3. 2020-05-01 SKK: Medlemsstatistik 2020-04-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

36.4. 2020-05-01 SKK: Nya medlemmar 2020-04-01—2020-04-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

36.5. 2020-05-01 SKK: U-märkta medlemmar 2020-04-01—2020-04-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

36.6. 2020-05-01 SKK: Medlemslista 2020-04-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

36.7. Betalningar via Swish 

Anders Cronhäll rapporterade att han varit i kontakt med Sonja Nilsson och påmint henne om att 

undersöka vad som krävs för införande av Swish samt vilken kostnad det skulle innebära för 

respektive lokalavdelning. 

Punkten justerades omedelbart. 

36.8. Medlemsvärvning 

Styrelsen har hållit ett arbetsmöte 2020-05-06 där strategi för medlemsvärvning diskuterades, men 

inga beslut fattades. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ta fram ett förslag på medlemsenkät i syfte att skapa bättre 

förståelse för vad som får medlemmar att inleda, fortsätta och avsluta sitt medlemskap samt mäta hur 

nöjda medlemmarna är med föreningens arbete. 

§37. Avels- & uppfödarärenden 

37.1. SRRS/AUK protokoll 

Styrelsen fastställde protokoll från SRRS/AUKs arbetsmöte 2020-01-16, 2020-02-25 och   

2020-04-13.  
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§38. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§39. Tävlingsärenden 

39.1. SRRS/TK protokoll 

Styrelsen fastställde protokoll från SRRS/TKs arbetsmöte 2020-02-03 och 2020-03-24.  

39.2. Utställningsprogram 2020 

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

efter ansökan från SRRS enligt detta protokoll §33.1: 

• 2020-08-01 SRRS/Södra Backagården, Höör  1 hancert 

• 2020-08-02 SRRS/Södra Backagården, Höör  1 tikcert 

• 2020-08-09 SRRS/Västra Skutberget, Karlstad  1 hancert och 1 tikcert 

Marika Hollstedt anslöt till mötet. 

39.3. Utställningsprogram 2021 

Styrelsen noterade att SRRS/Östra, via SRRS/TK, inkommit med en förfrågan om att ändra plats sin 

officiella utställning 2021 från Häringe slott i Västerhaninge till nedanstående plats p.g.a 

kostnadsbilden. 

• 2021-06-12 SRRS/Östra Vilsta Sporthotell, Eskilstuna 1 hancert 

• 2021-06-13 SRRS/Östra Vilsta Sporthotell, Eskilstuna 1 tikcert 

Styrelsen uppdrog till Paula Pukk att be om förtydligande avseende kostnaderna för den nya 

utställningsplatsen och inväntar svar innan beslut. 

39.4. Utställningsprogram 2022 

Styrelsen noterade att SKK beviljat att nedanstående officiella utställningar 2022: 

• 2022-06-11 SRRS/Östra Hågelbyparken, Tumba  1 hancert och 1 tikcert 

• 2022-07-10 SRRS/Norra Forsparken, Alfta   1 hancert och 1 tikcert 

• 2022-08-06 SRRS/Västra Skutberget, Karlstad  1 hancert  

• 2022-08-07 SRRS/Västra Skutberget, Karlstad  1 tikcert  

2022-09-11 SRRS/Södra Röstånga Gästis, Röstånga   1 hancert och 1 tikcert 

39.5. Ansvarsfördelning SRRS/C respektive SRRS/TK 

Styrelsen noterade förfrågan från SRRS/TK gällande ansvarsfördelning mellan styrelsen och 

kommittén. Ansvarsfördelningen regleras i SRRS Föreningshandbok och ansvar och befogenheter 

som inte delegerats till kommittén åligger på styrelsen.  

- Hantering av vandringspriser 

Styrelsen beslutade att delegera SRRS/TK ansvaret att årligen utse mottagare av SRRS 

vandringspriser som är relaterade till SRRS vinnarlistor och meddela styrelsen mottagarna för 

fastställande.  

Styrelsen beslutade att delegera SRRS/TK ansvaret att säkerställa att SRRS samtliga 

vandringspriser finns tillgängliga inför BISS-XX för utdelning av SRRS ordförande alternativt av 

styrelsen utsedd person. 
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Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att inför nästa styrelsemöte inkomma till styrelsen med ett 

förslag till ändring av Föreningshandboken där ovanstående beslut finns inkluderade. Besluten 

träder i kraft vid styrelsens fastställande av ny version av Föreningshandboken. 

- Administration av exteriördomarbokningar 

Styrelsen noterade förslag från SRRS/TK gällande att kommittén ska överta de administrativa 

uppgifterna vid exteriördomarbokningar från lokalavdelningarna. Lokalavdelningarna ansvarar 

fortfarande för att besluta om vilken domare som ska kontrakteras. Syftet är att säkerställa att 

domare bokas inom de tidsramar som finns angivna i SRRS Tävlingsriktlinjer samt kunna hålla 

hög kvalitet i kommunikationen med domarna oberoende av vilken erfarenhet som finns inom 

lokalstyrelserna.  

Styrelsen uppdrog till Paula Pukk, i egenskap av sammankallande i SRRS/TK, att inför nästa 

styrelsemöte inkomma till styrelsen med ett förslag på rutin för hur kontraktering av domare ska 

hanteras. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att inför nästa styrelsemöte inkomma till styrelsen med ett 

förslag till ändring av Föreningshandboken där SRRS/TK delegeras ansvar för kontraktering av 

domare.  

39.6. Domare Stockholm HUNDmässa 2020 

Styrelsen noterade skrivelse från medlem gällande domare på Stockholm HUNDmässa 2020. 

Styrelsen noterade att domaren enligt FCIs Judges Directory är behörig att döma rhodesian ridgeback 

på nordisk utställning och ärendet lades till handlingarna utan åtgärd. 

§40. Kommunikationsärenden 

40.1. Ridgeback-Nytt 

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

40.2. SRRS hemsida 

Lars Åström presenterade statistik över besökare på hemsidan. 

40.3. SRRS Årsbok 2019 

Styrelsen noterade att Lisa Zingel inkommit med en offert för tryck av SRRS årsbok 2019 hos 

Tidtryck i Uppsala. Styrelsen beslutade att godkänna offerten a’ 9.970 SEK för 50 exemplar. 

Styrelsen noterade att Sonja Nilsson inkommit med slutkorrektur på årsboken. Styrelsen uppdrog till 

Paula Pukk, Kristina Fält, Lars Åström och Johan Ahlenius att korrekturläsa årsboken och återkoppla 

till Sonja senast 2020-05-27. 

40.4. SRRS Årsbok 2020 

Lars Åström rapporterade kostnad för ”print on demand”. 

Johan Ahlenius undersöker kostnad för en årskrönika som bilaga till Ridgeback-Nytt respektive 

kostnad för extra sidor i tidningen. 

§41. Sponsorer och samarbetspartners 

41.1. Agria 

Inget att rapportera. 
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41.2. Brit Care 

Lilly-Ann Forsman rapporterade att hon varit i kontakt med Brit och meddelat att hon ersätter Lisa 

Zingel som SRRS kontaktperson. Möte med Brit är planerat till augusti 2020. 

§42. Rapport lokalavdelningar 

42.1. Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna 

Linda Fredholm lämnade en muntlig rapport från samverkansmöte 2020-05-18. 

42.2. SRRS/Södra Protokoll från styrelsemöte 2020-05-07 

Styrelsen fastställde protokollet och lade det till handlingarna. 

§43. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§44. Uppdrag från SRRS Fullmäktigemöte 

44.1. Riktlinjer för reseersättningar inom SRRS 

Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att inför nästa styrelsemöte försöka förenkla språket i förslaget 

till resepolicy utan att förändra innehållet. 

44.2. Översyn av regelverket för SRRS viltspårslista 

Styrelsen inväntar återkoppling från SRRS/TK senast 2020-10-31. 

§45. Övriga ärenden 

45.1. Välkomstfolder till nya medlemmar 

Styrelsen noterade att Johan Ahlenius inkommit med ett första utkast till välkomstfolder till nya 

medlemmar. 

§46. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2020-06-24 klockan 19:30 via Skype. 

§47. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


