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SRRS ordförande Reidar Otterbjörk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§1. Justering av röstlängd. 

Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes. 19 delegater och 17 medlemmar var 

närvarande. För röstlängd se Bilaga 1. 

§2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.  

Sonja Nilsson valdes enhälligt till fullmäktigemötets ordförande. 

§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

Styrelsen anmälde Jessica Persson att föra fullmäktigemötets protokoll. 

§4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda 

justerarna är dessutom rösträknare. 

Mötet valde enhälligt Anders Cronhäll och Sören Holmgaard till justerare och tillika rösträknare att 

jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6. 

Mötet beslutade enhälligt att bevilja yttranderätt för medlemmarna Gurli Eneroth, Johan Ahlenius, 

Johan Segerlund, Lilly-Ann Forsman, Mari Levänen, Tomas Lindgren och Ulrika Stiernblad.  

Inga icke medlemmar närvarade vid mötet. 

§6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 

Mötet fastslog att fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst och fullmäktigedelegaterna stadgeenligt 

kallade. 

§7. Fastställande av dagordningen. 

Mötet beslutade enhälligt att fastställa dagordningen. 

§8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med 

avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av sekreterare Jessica Persson. Balans- och resultaträkning 

samt revisorernas berättelse föredrogs av ordförande Reidar Otterbjörk. Verksamhetsberättelsen och 

revisorernas berättelse lades till handlingarna. 

Mötet noterade att SRRS resultat 2014 uppgick till 36.013,46 SEK varav 27.680,31 SEK exklusive 

lokalavdelningarnas resultat. SRRS tillgångar per 2014-12-31 uppgick till 691.539,80 SEK varav 

214.993,55 SEK var lokala medel. 
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§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 

förlust. 

Mötet beslutade enhälligt att fastställa balans- och resultaträkningen och att 27.500 SEK av den 

uppkomna vinsten ska fonderas till kommande domarkonferens i enlighet med styrelsens förslag. 

Resterande vinst a´ 180,31 SEK för verksamhetsåret 2014 ska balanseras i ny räkning. 

§10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 

Styrelsen rapport om uppdrag från föregående fullmäktigemöte föredrogs av Jessica Persson. 

10.1. Fullmäktigemötet uppdrog styrelsen att be Nicolette Salmon Hillbertz diarienummer för 

forskningsprojektets etiska ansökan samt om en redogörelse av hur SRRS forskningsbidrag har 

använts. 

Styrelsen rapporterade att Nicolette Salmon Hillbertz har delgivit två representanter i styrelsen 

diarienummer till både etiskt tillstånd samt tillstånd från Jordbruksverket och dessa representanter har 

var för sig verifierat att tillstånden är giltiga. På begäran från Nicolette Salmon Hillbertz kommer 

diarienummer inte att delges Fullmäktigemötet. 

Nicolette Salmon Hillbertz har också rapporterat att SRRS forskningsbidrag har använts till insamling 

av blod- och vävnadsprover, fraktkostnader för avlidna hundar så att obduktion och korrekt DS-

fenotypning kunnat utföras, histopatologiska undersökningar samt inköp av500 ml RNAlater (en 

vävnadsbevarande lösning, som skickats till veterinärer som ombesörjt avlivning av DS-affekterade 

valpar). 

Mötet ansåg att uppdraget utförts i sin helhet. 

10.2. Fullmäktigemötet uppdrog styrelsen att framöver komplettera resultaträkningen med jämförelse 

gentemot rambudget. 

Mötet ansåg att uppdraget utförts i sin helhet. 

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

§12a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan föredrogs av Reidar Otterbjörk. 

Mötet beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan 2015. 

§12b Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

Styrelsens förslag till rambudget 2015, 2016 och 2017 föredrogs av Reidar Otterbjörk. 

Mötet beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag till rambudget för år 2015, 2016 och 2017. 

§12c Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt beslut eller beslut att uppdra till 

styrelsen om procentuell storlek av återbetalning till lokalavdelning. 

Styrelsen föreslog att SRRS medlemsavgifter från och med 2016-01-01 ska vara oförändrade, dvs: 

 Fullbetalande medlem inom Norden 300 SEK/år 
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 Fullbetalande medlem utom Norden 350 SEK/år 

 Familjemedlem 100 SEK/år 

 Valpköparmedlem inom Sverige 0 SEK/första året om personen inte redan är medlem i SRRS. 

 Valpköparmedlem utom Sverige 200 SEK/första året 

Mötet beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag, behålla nuvarande procentuella storlek 

på återbetalning av medlemsavgift till lokalavdelning vilket är 10 %. 

§13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. 

Till ordförande beslutade mötet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja: 

-  Reidar Otterbjörk för en period om 1 år (omval). 

Till ledamöter beslutade mötet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja: 

- Jessica Persson för en period om 2 år (omval) 

- Linda Andersson för en period om 2 år (nyval) 

- Joakim Dahlberg för en period om 2 år (nyval) 

- Lisa Zingel har 1 år kvar av sin mandatperiod 

- Kjell Rörström har 1 år kvar av sin mandatperiod 

- Margareta Lantz har 1 år kvar av sin mandatperiod 

Till suppleanter beslutade mötet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att  välja 

nedanstående personer att tjänstgöra i angiven ordning: 

- Johan Segerlund för en period om 1 år (nyval) 

- Lilly-Ann Forsman för en period om 1 år (nyval) 

- Tomas Lindgren för en period om 1 år (nyval) 

- Johan Ahlenius för en period om 1 år (nyval) 

§14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 

Till revisorer beslutade mötet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja: 

- Roland Göransson för en period om 1 år (omval) 

- Stefan Persson för en period om 1 år (omval) 

Till revisorssuppleanter beslutade mötet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja: 

- Axel Nelén för en period om 1 år (omval) 

- Ulrika Källse för en period om 1 år (omval) 

§15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 

Till sammankallande i valberedningen beslutade mötet enhälligt att välja: 

- Anna-Karin Häger för en period om 1 år (omval) 

Till ledamöter i valberedningen beslutade mötet enhälligt att välja: 

- Gurli Eneroth för en period om 2 år (nyval) 

- Pernilla Johansson har 1 år kvar av sin mandatperiod 
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§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15. 

Mötet beslutade enhälligt att omedelbart justera punkterna 13–15. 

§17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som, av medlem eller av 

lokalavdelning, anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige. 

Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast sju veckor 

före ordinarie fullmäktige hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på fullmäktige avge 

utlåtande och lämna förslag till beslut. 

Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 

kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

17.1. Jämföring av utfall och budget  i klubbens årsredovisningar 

För ärendet i sin helhet se Bilaga 2. 

Mötet beslutade att avslå motionen. 

Mötet uppdrog till styrelsen att undersöka möjligheten att i SRRS Föreningshandbok införa en 

riktlinje om att  det i klubbens årsredovisningar ska finnas en jämförelse mellan budget och utfall. 

17.2. Fler ledamöter i lokalavdelningsstyrelser, stadgeändring 

För ärendet i sin helhet se Bilaga 3. 

Mötet beslutade att avslå motionen. 

Mötet uppdrog till styrelsen att undersöka möjligheten att förändra SRRS lokalstadgar så att 

lokalavdelningarna ges möjlighet att välja ett utökat antal styrelsemedlemmar. 

17.3. Att öka ringstorlekar för Rhodesian Ridgeback vid länsklubbutställningar 

För ärendet i sin helhet se Bilaga 4. 

Mötet beslutade att avslå motionen. 

Mötet uppdrog till styrelsen att undersöka möjligheten att påtala problemet med små ringar på 

länsklubbsutställningar till Svenska Kennelklubben. 

§18. Fullmäktigemötets avslutning 

SRRS ordförande Reidar Otterbjörk tackade alla närvarande och förklarade fullmäktigemötet avslutat. 
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BILAGA 1, RÖSTLÄNGD 

 

DELEGATER   AVDELNING 

Tori Malm   SRRS/Norra 

Bodil Söderström   SRRS/Södra 

Cornelia Lundblad Olsson  SRRS/Södra 

Gisela Lindberg   SRRS/Södra 

Jeanette Larsson   SRRS/Södra 

Rebecca Johansson  SRRS/Södra 

Sven Stjärnfeldt   SRRS/Södra 

Sören Holmgaard   SRRS/Södra 

Helena Wassén   SRRS/Västra 

Nina Berg   SRRS/Västra 

Titti Jansson   SRRS/Västra 

Ulrika Larsson   SRRS/Västra 

Anders Cronhäll   SRRS/Östra 

Canan Dogan   SRRS/Östra 

Madelaine Rörström  SRRS/Östra 

Maria Kierkegaard Lundström SRRS/Östra  

Pernilla Hallström  SRRS/Östra 

Sara Lejonklou   SRRS/Östra 

Sonja Nilsson   SRRS/Östra 

 

EJ RÖSTBERÄTTIGADE AVDELNING  

Jessica Persson   SRRS/C 

Joakim Dahlberg   SRRS/C 

Kjell Rörström   SRRS/C 

Linda Andersson   SRRS/C 

Lisa Zingel   SRRS/C 

Margareta Lantz   SRRS/C 

Reidar Otterbjörk   SRRS/C 

Anna-Karin Häger  SRRS/Östra 

Gurli Eneroth   SRRS/Östra 

Johan Ahlenius   SRRS/Östra 

Johan Segerlund   SRRS/Östra 

Lilly-Ann Forsman  SRRS/Östra 

Mari Levänen   SRRS/Östra 

Nicolette Salmon Hillbertz  SRRS/Östra 
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Pernilla Johansson  SRRS/Östra 

Tomas Lindgren   SRRS/Östra 

Ulrika Stiernblad   SRRS/Östra 
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BILAGA 2, JÄMFÖRING AV UTFALL OCH I KLUBBENS ÅRSREDOVISNINGAR 

 

Motion till SRRS Fullmäktigemöte 18 april 2015, från SRRS/Södra 

Angående: Jämföring av utfall och budget  i klubbens årsredovisningar 

 

I årsredovisningar som genomgås på Fullmäktigemötet samt lokalavdelningens årsmöte har det hittills inte funnits 

budgetsiffror för verksamhetsåret. Således saknas en möjlighet för att kunna jämföra utfall med budget, vilket vi 

tycker är relevant och viktigt, och som i övrigt är vanlig verksamhetspraxis. 

Vi yrkar därför att klubbens årsredovisningar, såväl för SRRS/C som för lokalavdelningarna måste innehålla budget 

för samma år som årsredovisningen, så att man enkelt kan jämföra utfall  med budget. 

 

Löddeköpinge 2015-02-24 

SRRS/Södra 

Sören Holmgaard 

 

 

Centralstyrelsens yrkande 

Styrelsen instämmer i motionens andemening att föreningens resultatredovisningar bör innehålla en uppföljning 

gentemot budget. Resultaträkningen bör dock kunna fastställas av årsmöte/fullmäktigemöte oavsett om den 

innehåller uppföljning gentemot budget eller ej. Därför anser styrelsen inte att detta ska vara ett Fullmäktigebeslut 

utan istället ett uppdrag från årsmöte till lokalstyrelse eller fullmäktigemöte till centralstyrelse. 

SRRS centralstyrelse föreslår Fullmäktigemötet att motionen avslås. 
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BILAGA 3, FLER LEDAMÖTER I LOKALSTYRELSER, STADGEÄNDRING 

 

Motion till SRRS Fullmäktigemöte 18 april 2015, från SRRS/Södra 

Angående: Fler ledamöter i lokalavdelningsstyrelser, stadgeändring 

 

I lokalavdelningen upplever vi ofta, att det finns för lite arbetskapacitet i styrelsen för att utföre det nödvändiga 

arbete, speciellt när det gäller spetsbelastningar vid större evenemang – där finns det ingen reservkapacitet.  

Men det saknas också fler platser i styrelsen för att kunna fördela vanliga arbetsuppgifter på ett bra sätt samt att 

uppnå bättre geografisk täckning.   

Vi yrkar därför att stadgarna för lokalavdelningarna §7 mom. 1 på lokalavdelningarnas nästa årsmöte utifrån förslag 

från detta SRRS Fullmäktigemöte ändras så att antalet av styrelseledamöter inkl. ordförande ska vara  5 eller 7 samt 

2 suppleanter. 

 

Löddeköpinge 2015-02-24 

SRRS/Södra 

Sören Holmgaard 

 

 

Centralstyrelsens yrkande: 

Förutsättningarna inom SRRS lokalavdelningar är väldigt olika både avseende geografiska avstånd och antal 

medlemmar, och därmed varierar även de lokala valberedningarnas förutsättningar att finna ett stadgeenligt antal 

förtroendevalda att föreslå årsmötet.  

Lokalstyrelsen är ett beslutande organ som har till uppgift att förvalta lokalavdelningens angelägenheter under den 

valda mandatperioden. Avsikten är dock inte att enbart styrelsemedlemmar ska ta en aktiv del i det arbete som sker 

inom lokalavdelningen. Det står varje lokalstyrelse fritt att efter behov tillsätta olika arbetsgrupper för att utföra 

specifika uppgifter eller projekt. På så sätt kan respektive lokalorganisation anpassas efter lokalområdets 

förutsättningar, utan att riskera att vid årsmötet misslyckas med att tillsätta en stadgeenlig styrelse. 

SRRS stadgar bör också så långt det är möjligt följa SKKs typstadgar för att undvika att SRRS stadgar strider mot 

SKKs stadgar eller tolkningar därav. 

SRRS centralstyrelse föreslår Fullmäktigemötet att motionen avslås. 
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BILAGA 4, ATT ÖKA RINGSTORLEKAR FÖR RHODESIAN RIDGEBACK VID 

LÄNSKLUBBSUTSTÄLLNINGAR 

 

Motion till SRRS Fullmäktigemöte 18 april 2015, från SRRS/Södra 

Angående: Att öka ringstorlekar för Rhodesian Ridgeback vid länsklubbutställningar 

 

Ofta upplevs på länsklubbutställningar, framför allt inomhus men ofta också utomhus, att ringen för Rhodesian 

Ridgeback är alldeles för liten för att våra hundar kan visa sig optimalt i rörelserna, och detta kan orsaka att 

domarens bedömning av rörelserna inte blir rättvis. Dessutom blir det trångt om det är många hundar i en klass som 

samtidigt ska ställas i ringen. 

Vi yrkar därför att SRRS/C genom SKK försökar påverka detta, så att det ställs krav till länsklubbar om en viss 

minimum-ringstorlek för Rhodesian Ridgeback, som säkerställer att domaren har en chans att bedöma hundarnas 

rörelser rätt. 

 

Löddeköpinge 2015-02-24 

SRRS/Södra 

Sören Holmgaard 

 

 

Centralstyrelsens yrkande: 

Vid utställning för flera raser är organisationen av utställningsplatsen ett omfattande puzzel att lägga. Utöver 

ringsstorlek behöver man - för att nämna några parametrar - även ta hänsyn till antal anmälda hundar per ras, antal 

hundar som kan bedömas i en och samma ring (dessa raser kan ju variera i storlek) och för en och samma domare. 

Att via SKK ställa krav på minimal ringstorlek för en enskild ras bedömer inte styrelsen som praktiskt 

genomförbart. Styrelsen ser inte heller någon möjlighet att inkomma till Kennelfullmäktige med en motion avseende 

regeländring i utställningsbestämmelserna gällande för perioden 2016-01-01 -- 2020-12-31 då motionstiden inför 

Kennelfullmäktige 2015 utgår den 31 mars 2015. 

Styrelsen tror att ett mer framgångsrikt tillvägagångssätt för att få till en utökning av ringstorleken är att respektive 

lokalavdelning verkar i motionens anda direkt gentemot de utställningsarrangörer som finns inom lokalavdelningens 

geografiska område. 

SRRS centralstyrelse föreslår Fullmäktigemötet att motionen avslås. 

 


