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Mötets genomförande  
Rösträtt 

Delegaterna är de medlemmar som har rösträtt vid 

ordinarie och i förekommande fall extra 

Fullmäktigemöte. Mandatperioden för en delegat och en 

suppleant löper från och med ett ordinarie 

fullmäktigemöte fram till nästa ordinarie 

fullmäktigemöte. 

Närvarorätt 

Varje lokalavdelning ska utse en (1) av sina delegater 

att representera lokalavdelningen på detta ordinarie 

digitala Fullmäktigemöte, jämte en (1) ersättare i 

händelse att utsedd delegat får förhinder. Den delegat 

som deltar vid Fullmäktigemötet bär lokalavdelningens 

samtliga röster.  

Övriga som har närvarorätt vid Fullmäktigemötet är 

SRRS centralstyrelse, valberedning, revisorer, av 

valberedningen föreslagna styrelsemedlemmar samt 

mötesordförande och av SRRS centralstyrelse utsedd 

rösträknare. 

Anmälan om närvaro 

Person med närvarorätt ska anmäla sitt deltagande via 

e-post till sekreterare@srrs.org senast 2022-03-27. I 

anmälan ska deltagarens privata e-postadress anges. 

Möteslänk kommer att skickas till angiven e-postadress 

så var noga med stavningen. 

Respektive lokalstyrelse ansvarar för att anmäla sin 

deltagande delegat och dess ersättare, vilket 

dessförinnan måste ha accepterats av de utsedda 

personerna. 

Utrustning 

Samtliga mötesdeltagare måste ha tillgång till en digital 

enhet (t.ex dator, surfplatta eller telefon) med: 
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• god internetuppkoppling 

• möjlighet att höra och göra sig hörd (högtalare och 

mikrofon) 

• den kostnadsfria programvaran Zoom 

Anslutning till mötet 

Före mötet kommer anmälda mötesdeltagare att få en 

mötesinbjudan via e-post med en möteslänk som man 

klickar på vid tidpunkten för årsmötet för att ansluta. 

Tillsammans med inbjudan skickas också instruktioner 

för hur man ansluter till mötet samt hur funktionerna i 

Zoom ska användas. 

Anslut till mötet cirka 30 minuter innan mötets starttid 

så att du vid behov kan få hjälp av mötets tekniska 

resurs innan mötesstart. 

Om ni sitter flera mötesdeltagare i samma lokal så 

måste varje deltagare ändå ansluta till mötet med en 

egen enhet (dator, surfplatta eller mobil). 

Mikrofon och kamera 

När du ansluter till mötet kommer din mikrofon 

automatiskt att vara avstängd (”muted”). Vi ber att du 

håller den avstängd under mötet, förutom när du fått 

ordet eller vid omröstning genom acklamation. 

Eftersom det blir ett trevligare möte om vi kan se 

varandra så önskar vi att du har kameran påslagen 

under mötet. 

Rösträkning 

Rösträkning kommer att genomföras av SRRS 

centralstyrelse utsedd oberoende representant. Vid 

sluten omröstning har rösträknaren tystnadsplikt. 

Sammandrag på hemsidan 

Eftersom alla medlemmar inte ges möjlighet att närvara 

vid ett Fullmäktigemöte på distans kommer ett 

sammandrag från mötet att publiceras på SRRS 

hemsida. 

Teknisk resurs 

Jessica Persson, e-post sekreterare@srrs.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälda delegater 
Baserat på medlemsantal per 2021-12-31 så har 

respektive lokalavdelning utsett delegater och 

suppleanter enligt nedan. 

SRRS/Södra  

7 delegater & 7 suppleanter möjliga 

Delegat:  Anna Engfelt 

Delegat:  Felicia A. Bulkin 

Delegat:  Håkan Carlsson 

Delegat:  Jörgen Simonsson 

Delegat:  Katarina Grege 

Delegat:  Vakant 

Delegat:  Vakant 

Suppleanter:  Filip Ingebrightsen, Emmy Persson, 

Jenny Rylander 

SRRS/Västra 

6 delegater & 6 suppleanter möjliga 

Delegat:  Anneli Åkerström 

Delegat:  Anki Rådman 

Delegat:  Ellen Kvarnström Leiner 

Delegat:  Hillevi Backman 

Delegat:  Susanne Bermark 

Delegat:  Ulrika Weber 

Suppleanter:  Jonna Ström, Louise Lundberg, Maria 

Oskarsson, Maria Carlson, Mats 

Ardbreck, Louise Lundberg 

SRRS/Östra 

8 delegater & 8 suppleanter möjliga 

Delegat:  Anna-Karin Häger 

Delegat:  Elin Nylander 

Delegat:  Lena Sköld 

Delegat:  Leelo Pukk 

Delegat:  Ninni Stener 

Delegat:  Paula Pukk 

Delegat:  Pernilla Ahlsvärd 

Delegat:  Ulrika Källse 

Suppleanter:  Thomas Nylander, Jennifer Ljungberg, 

Helen Dellgren, Margareta Lindius 

SRRS/Norra 

2 delegater & 2 suppleanter möjliga 

Delegat:  Johanna Barck 

Delegat:  Marie Edin 

Suppleanter: Linda Calamnius, Sara Bergman 
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Fullmäktigemöte öppnas av centralstyrelsens 

ordförande eller, vid förfall för denne, av den som 

styrelsen utsett. Fullmäktigemöte avslutas av styrelsens 

ordförande eller, vid förfall för denne, av 

fullmäktigemötets ordförande.  

 

Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden 

förekomma: 

1. Justering av röstlängden. 

2. Val av ordförande för fullmäktigemötet. 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  

4. Val av två justerare som tillsammans med 

mötesordförande ska justera protokollet. 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av 

vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6. 

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt 

kallade. 

7. Fastställande av dagordningen. 

8. Styrelsens årsredovisning med balans- och 

resultaträkning, redogörelse för arbetet med 

avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt 

beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 

förlust. 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående 

fullmäktigemöte givit till styrelsen. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår  

 samt beslut eller beslut att uppdra till styrelsen  

 om procentuell storlek av återbetalning till  

 lokalavdelning. 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och 

suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

enligt § 9 i dessa stadgar. 

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

16. Beslut om omedelbar justering av 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. 

18. 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.  

19. 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. 

20. Fullmäktigemötets avslutning.

Dagordning 
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Övergripande mål 

För SRRS gäller det för SKKs medlemsorganisationer 

gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda 

förutsättningar för hunden, hundägaren och 

hundägandet genom att:  

• väcka intresse för och främja avel av mentalt och 

fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda 

rashundar. 

• bevara och utveckla rasens specifika egenskaper 

och verka för utveckling av dressyr och praktiskt 

bruk av denna ras. 

• informera och sprida kunskap om hundens 

beteende, dess fostran, utbildning och vård. 

• bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt 

intresse för hundägaren och hundägandet. 

Organisation 

Fullmäktige 

SRRS högsta beslutande organ är Fullmäktige. Ordinarie 

fullmäktigemöte hölls 2021-04-10. Mötet var 

ursprungligen planerat att hållas i Örebro, men på 

grund av myndigheternas och SKKs direktiv till följd av 

rådande viruspandemi hölls mötet för andra året i rad 

istället på distans via programvaran Zoom. 

Vid mötet deltog 4 delegater, en från respektive 

lokalavdelning som bar samtliga lokalavdelningens 

röster. Därutöver närvarande representanter från SRRS 

centralstyrelse, representant från SRRS valberedning, 

medlemmar föreslagna till kommande års styrelse samt 

Johan Ahlenius som var av SRRS/C utsedd rösträknare. 

Kjell Rörström utsågs till mötesordförande. 

Eftersom möjligheten för medlemmar att delta vid 

mötet gick förlorad när mötet hölls på distans 

publicerade styrelsen dagen efter mötet en rapport på 

SRRS hemsida med information om vilka beslut som 

fattats. 

Styrelse 

SRRS centralstyrelse (SRRS/C) ansvarar för att under 

det aktuella verksamhetsåret förvalta specialklubben i 

enlighet med SKKs stadgar och bestämmelser samt 

SRRS stadgar. SRRS/C ansvarar också för att verkställa 

Fullmäktigemötets beslut. 

• Ordförande: Linda Fredholm 

• Ledamöter: Johan Ahlenius (vice ordförande), 

Jessica Persson (sekreterare), Anders Cronhäll, 

Lars Åström, Therese Doverot och Sandra Persson 

• Suppleanter: Kristina Fält, Lilly-Ann Forsman, 

Marika Hollstedt och Annette Fröstberg 

• Adjungerade: Sonja Nilsson (kassör) 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Linda 

Fredholm, Jessica Persson och Johan Ahlenius. 

Föreningens firma har tecknats av Linda Fredholm och 

Sonja Nilsson var för sig. 

Valberedning 

Valberedningens främsta uppdrag är att förbereda de 

val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie 

fullmäktigemöte. 

• Sammankallande: Maria Kierkegaard 

• Ledamöter: Charlotte Ekenstierna och Kjell 

Rörström 

Revisorer 

Revisorerna har till uppdrag att kontrollera att 

styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt 

samt att granska styrelsens förvaltning av 

verksamheten. 

• Revisorer: Roland Göransson och Ulrika Källse 

• Revisorssuppleanter: Axel Nelén och Stefan 

Persson 

Kommittéer 

SRRS kommittéer har tillsatts av SRRS styrelse för att, 

på styrelsens uppdrag, arbeta med frågor inom 

specifika verksamhetsområden. En kommitté består av 

en sammankallande och en eller flera ledamöter som 

tillsätts årligen för perioden 1 januari – 31 december. 

Kommittéernas ansvar och befogenheter finns 

definierad i SRRS Föreningshandbok. 

Avels- och uppfödarkommittén 

SRRS Avels- och uppfödarkommitté (SRRS/AUK)  

syftar till att vara sakkunnigt och rådgivande organ i 

avels- och uppfödarfrågor gällande rhodesian ridgeback 

samt verka för att det finns underlag som ger en god 

bild av rasens hälsostatus. 

SRRS centralstyrelse har utsett nedanstående personer 

att ingå i SRRS/AUK under året:  

• Sammankallande: Jessica Persson 

• Ledamöter:  Madelaine Rörström (t.o.m 2021-09-

20), Cornelia Lundblad Olsson, Jenny Jurnelius och 

Ulrika Källse (fr.o.m 2021-11-05).  

Mentalkommittén 

SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK) syftar till att vara 

sakkunnigt och rådgivande organ i mentalitetsfrågor 

gällande rhodesian ridgeback samt verka för att det 

finns underlag som ger en god bild av rasens mentala 

status. 

SRRS centralstyrelse har utsett nedanstående personer 

att ingå i kommittén under året:  

• Sammankallande: Ingela Wredlund  

• Ledamöter:  Catharina Tandefelt, Ulrika Stiernblad 

och Madeleine Thorberg 

Tävlingskommittén 

SRRS Tävlingskommitté (SRRS/TK) arbetar för att SRRS 

och dess lokalavdelningar ska tillhandahålla 

professionellt genomförda tävlingsarrangemang till 

uppskattning för besökare, deltagare och funktionärer i 

enlighet med gällande regler och riktlinjer. 
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SRRS centralstyrelse har utsett nedanstående personer 

att ingå i kommittén under året: 

• Sammankallande: Paula Pukk 

• Ledamöter: Lilly-Ann Forsman, Charlotte 

Ekenstierna och Gisela Lindberg  

Rasinformatörer 

SRRS rasinformatörer har till uppdrag att ge 

intresserade, t.ex blivande ridgebackägare, saklig och 

objektiv information om rasen och dess egenskaper. 

Rasinformatörer har varit Christina Willnér och Björn 

Willnér. 

Lokalavdelningar 

SRRS fyra lokalavdelningarna ska inom ramen för SRRS 

stadgar och bestämmelser bedriva SRRS lokala 

verksamhet. Lokalavdelningarna har till uppgift att: 

• Informera och sprida kunskap om SRRS, dess mål, 

organisation och arbetsformer. 

• Informera om till SRRS hörande ras och dess 

användningsområde. 

• Anordna prov och utställningar eller tävlingar i 

enlighet med SRRS och SKKs regler. 

• Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att 

hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till 

användning. 

• Bedriva verksamhet i enlighet med SRRS direktiv. 

• Kontinuerligt bedriva medlemsvärvning. 

• Avge yttrande och verkställa utredningar på 

begäran av SRRS eller när annan anledning 

föreligger. 

• Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

 

SRRS är sedan 2014-12-30 indelat i fyra (4) 

lokalavdelningar från norr till söder. Som medlem i 

SRRS tillhör man automatiskt den lokalavdelning som 

omfattar länet där man bor. 

 

Lokalt förtroendevalda 

Nedanstående personer har företrätt 

lokalavdelningarna under perioden februari 2021 till 

februari 2022. De förtroendevalda utses av 

medlemmarna vid respektive lokalavdelnings årsmöte 

som alltid hålls under februari månad. 

Fullmäktigedelegaterna utses av lokalavdelningens 

styrelse om inte årsmötet bestämmer annat. 

SRRS/Södra 

• Styrelse 

Ordförande: Jörgen Simonsson 

Ledamöter: Felicia Bulkin (vice ordförande), 

Katarina Grege (sekreterare), Denniz Jönsson 

(kassör), Jenny Rylander och Emma Mårtensson. 

Suppleanter: Helena Augzell, Filip Ingebrigtsen, 

Emmy Persson och Åsa Simonsson. 

• Revisorer 

Revisor: Karolina Jacobsson  

Revisorssuppleant: Mats Genberg 

• Valberedning 

Sammankallande: Gisela Lindberg 

Ledamöter: Kenneth Nilsson och Margareta Borglin 

• Fullmäktigedelegater 

7 möjliga delegater och 7 möjliga suppleanter 

Delegater: Denniz Jönsson, Emma Mårtensson, 

Felicia Bulkin, Jenny Rylander, Jörgen Simonsson, 

Katarina Grege och Ulrika Hall. 

Suppleanter: Cornelia Lundblad Olsson, Emmy 

Persson, Filip Ingebrigtsen, Gisela Lindberg, Helena 

Augzell, Margareta Borglin och Åsa Simonsson, 

SRRS/Västra 

• Styrelse 

Ordförande: Hillevi Backman 

Ledamöter: Ulrika Weber (vice ordförande), 

Matilda Anttonen (sekreterare), Annelie Åkerström 

(kassör), Anki Rådman, Erika Ljungerg och 

Susanne Bermark. 

Suppleanter: Caroline Svensson och Ellen 

Kvarnström Leiner. 

• Revisorer 

Revisor: Sonja Nilsson  

Revisorssuppleant: Petra Thelander 

• Valberedning 

Sammankallande: Titti Jansson 

Ledamöter: Emil Nilsson och Fredrik Steen 

• Fullmäktigedelegater 

6 möjliga delegater och 6 möjliga suppleanter 

Delegater: Erika Ljungberg, Hillevi Backman, 

Matilda Anttonen, Susanne Bermark och Ulrika 

Weber. 

Suppleanter: Anki Rådman, Anneli Åkerström, 

Caroline Svensson, Ellen Kvarnström Leiner och 

Malin Reardon. 
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SRRS/Östra 

• Styrelse 

Ordförande: Paula Pukk 

Ledamöter: Pernilla Ahlsvärd (vice ordförande), 

Ulrika Källse (sekreterare), Elin Nylander (kassör), 

och Helen Dellgren. 

Suppleanter: Ninni Stener, Johan Bevinder, 

Margareta Lindius och Anna-Karin Häger. 

• Revisorer 

Revisor: Carina Hedum 

Revisorssuppleant: Pernilla Hallström 

• Valberedning 

Sammankallande: Anders Cronhäll 

Ledamöter: Lena Sköld och Matilda Gustafsson 

• Fullmäktigedelegater 

8 möjliga delegater och 8 möjliga suppleanter 

Delegater: Anna-Karin Häger, Elin Nylander, Helen 

Dellgren, Johan Bevinder, Margareta Lindius, Ninni 

Stener, Pernilla Ahlsvärd och Ulrika Källse. 

Suppleanter: Jennifer Ljungberg, Leelo Pukk och 

Lena Sköld. 

SRRS/Norra 

• Styrelse 

Ordförande: Eva Bryntse 

Ledamöter: Marie Edin (vice ordförande), Erika 

Öhlin (sekreterare), Linda Calamnius (kassör), 

Anneli Arnell, Ulrika Wiklander och Johanna Barck. 

Suppleanter: Cecilia Enström, Olle Lindström och 

Sara Bergman. 

• Revisorer 

Revisor: Sonja Nilsson 

Revisorssuppleant: Daniel Forslin 

• Valberedning 

Sammankallande: Mikael Hindström 

Ledamöter: Vakant 

• Fullmäktigedelegater 

2 möjliga delegater och 2 möjliga suppleanter 

Delegater: Eva Bryntse och Linda Calamnius,  

Suppleanter: Anneli Arnell och Marie Edin 

Samverkan inom organisationen 

Under verksamhetsåret har 4 samverkansmöten hållits. 

Syftet med samverkansmötena är att sprida kunskap, 

utbyta erfarenheter och idéer inom organisationen 

samt att stärka samarbetet mellan centralstyrelse och 

lokalstyrelser likväl som lokalstyrelserna emellan. Vid 

samverkansmötena fattas inga beslut. 

Vid mötena har både centralstyrelse och samtliga 

lokalavdelningar funnits representerade, oftast genom 

ordförande. Mötesanteckningar från mötena finns 

lagrade i SRRS gemensamma Dropbox. 

Verktyg och stöd i arbetet 

Föreningshandbok 

SRRS föreningshandbok syftar till att tydliggöra ansvar 

och uppgifter för konstellationer, befattningar och 

funktioner inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback 

Sverige (SRRS). 

Swish-betalningar 

SRRS har sedan december 2020 möjlighet att ta emot 

betalningar via Swish. Det finns ett Swishnummer per 

lokalavdelning och ett centralt. 

Dropbox 

SRRS använder Dropbox för gemensam lagring av 

dokument inom föreningen. 

Verktyg för videokonferenser 

SRRS har en årslicens för programvaran Zoom att 

användas vid olika typer av videomöten och 

webbinarier. Licensen administreras av SRRS 

sekreterare. 

Medlemmar 

Medlemsavgifter 

Medlemsavgiften i SRRS under verksamhetsåret 2021 

har varit: 

Fullbetalande medlem inom Norden 300 kr/år 

Fullbetalande medlem utom Norden 350 kr/år 

Familjemedlem 100 kr/år 

Valpköparmedlem inom Sverige 0 kr första 

året (endast genom uppfödare) 

Valpköparmedlem utom Sverige 200 SEK/första året 

(endast genom uppfödare) 

Den procentuella återbäringen av medlemsintäkterna 

till lokalavdelningarna har varit 12 %, en höjning från 

10 % enligt beslut vid SRRS Fullmäktigemöte. 

Medlemsantal 

Det totala medlemsantalet per 2021-12-31 var 1487 

medlemmar enligt följande fördelning: 

MEDLEMSKAP ANTAL 

Fullbetalande inom Sverige 1190 

Fullbetalande inom Norden 21 

Fullbetalande utom Norden 12 

Familjemedlem inom Sverige 57 

Valpköparmedlem inom Sverige 195 

Valpköparmedlem inom Norden 3 

Valpköparmedlem utom Norden 1 

Hedersmedlem 8 

 

Nedanstående diagram visar SRRS medlemsantal per 

den 31 december under den senaste tioårsperioden. 

Under dessa år har medlemsantalet glädjande ökat med 



 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS), Dokumentversion: 1.0, Fastställt datum: 2022-03-10 

9/26 SRRS Fullmäktigehandlingar 2022 

41 medlemmar, d.v.s +2,8 %. Under 2021 har ökningen 

gentemot föregående år (2020) varit 14 %. 

 

Diagrammet nedan visar SRRS medlemsfördelning per 

medlemskategori per den 31 december under en 

tioårsperiod. 

 

Nedanstående diagram visar antal nya, pågående 

respektive avslutade medlemskap per den 31 december 

under en tioårsperiod. 

 

Enligt SKK så har de flesta specialklubbar mellan 2-4 

gånger den årliga valpregistreringen som sitt 

medlemsantal. Diagrammet nedan visar att SRRS 

medlemsantal under de senaste tio åren har legat något 

över genomsnittet. 

 

Diagrammet nedan visar hur SRRS medlemmar varit 

procentuellt fördelade inom lokalavdelningarna per den 

31 december respektive år. SRRS/Mellan delades upp 

mellan Västra, Södra och Östra under 2014. 

 

Medlemsadministration 

SRRS medlemsregister har administrerats av Svenska 

Kennelklubben (SKK) som är personuppgiftsbiträde. 

Medlemsansvarig inom SRRS har under året varit Sonja 

Nilsson. 

Under 2021 har det blivit möjligt att betala 

medlemsavgiften via e-faktura. 

Ungdomsmedlemskap 

SRRS styrelse har från och med 2021 ett samarbetsavtal 

med Sveriges Hundungdom (SHU). Samarbetet innebär 

att medlem i SHU ges möjlighet att utan extra kostnad 

teckna medlemskap i SRRS fram till 25 års ålder. För 

detta får SRRS en reducerad ersättning per 

ungdomsmedlem enligt beslut vid SKKs 

Kennelfullmäktige. 

Hedersmedlemmar 

Hedersmedlemmar i SRRS är Sonja Nilsson, Karin 

Nilsson, Ulla Thedin, Anita Gradin, Birgitta Mouchard 

och Loulou Pettersson. 

Välkomstfolder till nya medlemmar 

SRRS styrelse lanserade under 2021 en välkomstfolder 

för utskick med post till nya medlemmar. Foldern 

innehåller övergripande information om SRRS 

verksamhet samt information om hur man som 

hundägare kan bidra till rasens välbefinnande som t.ex 

genomförande av ledröntgen, delta vid BPH och besvara 

SRRS hälsoenkäter.  

Foldern har distribuerats tillsammans med en 

profilprodukt skänkt av SRRS samarbetspartners Agria 

respektive Brit Care (Vafo).  

Samarbeten & medlemsförmåner 

Agria 

SRRS har sedan 2016 haft ett samarbete med 

försäkringsbolaget Agria som bland annat ger 

medlemmar i SRRS 15 % premierabatt på Agrias 

enskilda hundförsäkringar. 

www.agria.se 

Arrak Outdoor 

Tillsammans med Arrak Outdoor har SRRS tagit fram en 

softshellväst och en softshelljacka, snyggt prydd med 

SRRS logotype på ryggen. Under våren 2021 hade SRRS 
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en kampanj tillsammans med Arrak Outdoor där 

plaggen kunde köpas till reducerat pris, vilket baserat 

på antalet beställningar uppfattades som mycket 

uppskattat.  

www.arrakoutdoor.se 

Brit Care 

SRRS har sedan 2016 haft ett samarbete med 

foderleverantören Vafo Sverige AB och fodret Brit som 

bland annat innebär fodersponsring av våra officiella 

tävlingsevenemang.  

www.brit-sweden.se 

Vetzoo 

SRRS har sedan 2016 haft ett samarbete med 

webbutiken VetZoo som ger medlemmar 10 % rabatt på 

hela sortimentet. 

www.vetzoo.se 

Sponsorhuset 

SRRS har sedan 2015 haft ett samarbete med 

Sponsorhuset. Genom att handla i de många 

Internetbutiker, med välkända varumärken, som är 

anslutna till Sponsorhuset får både den som handlar 

och SRRS återbäring på genomförda köp. 

www.sponsorhuset.se/srrs 

Marknadskommunikation 

Tryckmaterial 

Medlemstidning 

Medlemstidningen ”Ridgeback-Nytt” har under året 

givits ut med fyra nummer i en upplaga på 1350 

exemplar. Tidningen, som är i fyrfärg, har tryckts av 

Ljungbergs Tryckeri i Klippan. 

Ansvarig utgivare har varit ordförande Linda Fredholm 

och redaktör för medlemstidningen har varit Johan 

Ahlenius. 

Trots att rådande pandemi har medfört många 

uteblivna tävlingsevenemang och aktiviteter så har 

tidningsredaktionen tillsammans med lokalavdelningar, 

kommitté och enskilda medlemmar ändå lyckats få ihop 

en tidning som vi uppfattar tilltalat de flesta både 

innehållsmässigt och grafiskt. 

Årskrönika 

Under 2021 ersattes SRRS tidigare årsbok av en 

årskrönika (för året 2020) som distribueras 

tillsammans med årets första nummer av Ridgeback-

Nytt. På detta sätt kommer information om vad som 

hänt inom rasen och föreningen under det gångna året 

alla medlemmar tillhanda utan kostnad. 

Rasfolder 

SRRS informationsfolder innehåller kortfattad 

rasinformation till potentiellt blivande ridgebackägare.  

Ridgeback-Skolan 

SRRS säljer det uppskattade häftet ”Ridgeback-Skolan”, 

ursprungligen författat av Ann-Marie Hammarlund. 

Häftet innehåller bl.a information om rasens beteenden 

vid olika åldrar samt tips om hur man kan 

kommunicera med sin ridgeback utifrån dess 

förutsättningar. Priset har under året varit 50 

SEK/exemplar exklusive porto. Flera uppfödare skänker 

häftet till sina valpköpare när de hämtar sin valp vilket 

brukar vara mycket uppskattat.  

Digitala kanaler 

Hemsida 

SRRS hemsida nås via www.srrs.org eller 

www.rhodesian-ridgeback.se och ansvarig utgivare 

har varit ordförande Linda Fredholm. 

Här hittar besökare bland annat information om rasens 

bakgrund, användningsområde, behov, hälsa, mentalitet 

och exteriör. 

Under 2021 har hemsidans information avseende avel 

och uppfödning genomgått en större revidering. Det har 

skett i syfte att ge både uppfödare och hanhundsägare 

en tydligare bild av vad man bör tänka på vid avel inom 

rhodesian ridgeback. 

Under året har hemsidan också flyttat från 

driftleverantören FS Data till Loopia. 

De löpande uppdateringarna och det tekniska 

underhållet av SRRS hemsida har gjorts av Johan 

Ahlenius och Jessica Persson. Uppdatering av lokala 

sidor har utförts av lokalt utsedda administratörer. 

Facebook 

SRRS styrelse skapade i mars 2019 Facebook-sidan 

”SRRS Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige” i 

syfte att kunna kommunicera information till 

ridgebackägare via Facebook som ett komplement till 

SRRS hemsida.  

Under året har styrelsen publicerat ett flertal inlägg på 

denna sida som i februari 2022 följs av cirka 1112 

personer. 

Utöver SRRS centrala sida har respektive lokalavdelning 

en egen Facebookgrupp eller sida: SRRS/Södra (524 

medlemmar), SRRS/Västra (450 medlemmar), 

SRRS/Östra (751 medlemmar) och SRRS/Norra (534 

följare). Därtill administrerar SRRS/AUK och SRRS/MK 

gruppen ”SRRS Uppfödare” med 118 medlemmar. 

Mässor 

Rasmonter på MyDog 

Evenemanget ställdes in 2021 p.g.a covid-19. 

Rasmonter på Stockholm HUNDmässa 

Evenemanget ställdes in 2021 p.g.a covid-19. 

Profilprodukter 

SRRS tillhandahåller ett sparsamt sortiment av 

profilprodukter och rasrelaterade artiklar.  
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• Profilkläder (beställs av Arrak Outdoor) 

• SRRS kalender 

• Ridgeback-Skolan 

• Bildekaler 

• Konsttryck 

Medlemsaktiviteter 

Medlemsaktiviteter anordnas primärt av SRRS 

lokalavdelningar. Under början av året har antalet 

aktiviteter varit färre än normalt på grund av covid-19, 

och en del planerade aktiviteter har tyvärr tvingats 

ställas in (överstrukna nedan). Planerade aktiviteter har 

annonserats på SRRS hemsida och i lokalavdelningarnas 

Facebookgrupper.  

DATUM AVD. AKTIVITET ORT 

2021-01-20 MK Föreläsning ”Arv eller 

miljö”. 

Digitalt 

2021-01-27 MK Föreläsning ”Vad 

visar BPH”. 

Digitalt 

2021-02-17 MK Föreläsning ”BPH 

som avelsverktyg” 

Digitalt 

2021-04-21 MK Föreläsning 

mentalindex (Erling 

Strandberg) 

Digitalt 

2021-04-25 Västra RR-promenad Göteborg 

2021-04-25 Västra RR-promenad Örebro 

2021-04-25 Västra RR-promenad Karlstad 

2021-04-25 Östra RR-promenad Nacka 

2021-04-29 Lokalavd. Föreläsning 

”Foderberikning” 

(Petra Johansson) 

Digitalt 

2021-05-01 Västra Distriktsmästerskap 

viltspår 

Väne-Ryr 

2021-05-15 Södra Distriktsmästerskap 

viltspår 

Glimåkra 

2021-05-30 Södra RR-promenad Lund 

2021-06-06 Södra Viltspårkurs 

(nybörjare) 

Hässleholm 

2021-06-20 Västra RR-promenad Ånnaboda 

2021-06-29 Lokalavd. Föreläsning 

”Friskvårdsträning” 

(Petra Johansson) 

Digitalt 

2021-07-04 Västra RR-promenad Karlstad 

2021-07-04 Östra Distriktsmästerskap 

viltspår 

Gimo 

2021-07-11 Södra RR-promenad Jönköping 

DATUM AVD. AKTIVITET ORT 

2021-07-24 Södra  Viltspårkurs (öppen 

klass) 

Hässleholm 

2021-08-21 Östra Prova-på-agility Nykvarn 

2021-08-29 Västra RR-promenad Mölndal 

2021-09-12 Södra Banrace Tommarp 

2021-09-18 Norra Banrace Älvsbyn 

2021-09-26 Västra Miljösporren Väse 

2021-09-26 Södra RR-promenad Jönköping 

2021-09-26 Östra RR-promenad Nacka 

2021-10-03 Västra RR-promenad Örebro 

2021-10-10 Södra RR-promenad Skrylle 

2021-10-17 Västra Introduktion till 

balans- och 

fysträning 

Floda 

2021-10-17 Västra Prova på 

barmarksdrag 

Garphyttan 

2021-10-17 Södra BPH Örkelljunga 

2021-10-24 Östra RR-promenad Uppsala 

2021-11-01 Lokalavd. Föreläsning Tema 

rädslor (Ancan Edoff) 

Digitalt 

2021-11-03 Östra Föreläsning ”Hur du 

bäst förebygger 

skador” (Maria 

Knutas) 

Strängnäs 

2021-11-07 Östra RR-promenad Nacka 

2021-11-28 Västra RR-promenad Karlstad 

2021-11-29 AUK Föreläsning 

Rasstandard (Timmy 

U. Ralfe) 

Digitalt 

2021-12-11 Södra RR-promenad Jönköping 

2021-12-19 Södra RR-promenad Genarp 

Avel och uppfödning 

Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) 

SRRS/AUK har under 2021 genomfört en uppföljning av 

måluppfyllnad gentemot målen i RAS efter 2020 års 

utgång (år 3). Sammanställningen finns tillgänglig via 

SRRS hemsida sedan april 2021 och har kommunicerats 

via SRRS Facebooksida samt i Facebook-gruppen ”SRRS 

Uppfödare”. 

På SRRS hemsida har SRRS/AUK också publicerat 

röntgen- och mentalbeskrivningsfrekvens per 

uppfödare avseende kullar födda från och med 2016 

och som har resultat registrerade per efter 18 

månaders ålder. Detta i syfte att uppfödarna ska kunna 
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se hur de ligger till gentemot målen i RAS avseende för 

röntgenfrekvens och mentalbeskrivning. 

Uppfödarlista 

Ridgebackuppfödare som är medlemmar i SRRS kan få 

sina kontaktuppgifter publicerade på SRRS hemsida. 

Priset har varit 150 SEK/år under 2021. 

Administration av uppfödarlistan på SRRS hemsida har 

ombesörjts av SRRS/AUK som under året mottagit 

ansökan om publicering på uppfödarlistan från 50 

uppfödare. 

Uppfödarsamtal 

SRRS/AUK har haft muntlig kontakt med samtliga 

uppfödare av sina två första ridgebackkullar som har 

beviljats valphänvisning. Samtal har under året hållits 

med 13 nya uppfödare. 

Valphänvisning 

Uppfödare av Rhodesian Ridgeback kan få sin 

valpkull förmedlad via SRRS valphänvisning. Det 

innebär att planerade parningar, parade tikar och födda 

valpkullar presenteras på SRRS hemsida samt hänvisas 

av SRRS rasinformatörer. Priset har under 2021 varit 

200 SEK för publicering av valpkull under 120 dagar. 

SRRS/AUK har granskat inkomna ansökningar samt 

beviljat/avslagit valphänvisning enligt gällande 

valphänvisningsregler samt administrerat 

valphänvisningen på SRRS hemsida. 

Ansökan om valphänvisning har mottagits för 32 

valpkullar varav 30 har beviljats. Av beviljade 

hänvisningar har 19 st (63 %) resulterat i en valpkull 

under 2021, 6 st (20 %) har inte resulterat i valpar och 

5 st (17 %) har planerad valpning under 2022. 

Därutöver har det fötts 30 kullar för vilka ansökan om 

valphänvisning inte har inkommit. Av dessa kullar har 

11 stycken (motsvarande 22 % av det totala antalet 

födda kullar under året) inte uppfyllt 

valphänvisningsreglerna vilket kan vara en orsak till att 

ansökan inte har skett. 

Även 2021 har fler kullar än normalt har avvikit från 

SRRS valphänvisningsregler och/eller 

rekommendationerna i Rasspecifika Avelsstrategier 

(RAS). Varför uppfödarna valt att avvika är okänt, men 

tillgången på valpköpare och därmed minskat behov av 

valphänvisning misstänks vara bidragande till att 

uppfödare inte anser sig behöva följa rasklubbens 

regler och rekommendationer. Uppmärksammas bör 

dock att de regler och rekommendationer som finns har 

utarbetats för att tillgodose ett hållbart avelsarbete, på 

både kortare och längre sikt, till gagn för rasens 

välbefinnande. 

Omplaceringshänvisning 

SRRS omplaceringstjänst är i första hand avsedd för 

uppfödare som behöver hjälp att finna ett nytt hem till 

en av sina uppfödda hundar. Tjänsten har varit gratis 

under 2021. 

Administration av omplaceringshänvisning på SRRS 

hemsida har ombesörjts av SRRS/AUK som mottagit 

ansökan om hänvisning för 5 hundar, varav samtliga 

har beviljats. 

Hanhundslista 

Hanhundsägare som har en hane tillgänglig för avel i 

enlighet med SRRS rekommendationer kan välja att 

presentera sin hund på SRRS hanhundslista. Priset har 

varit 100 SEK/år under 2021. 

Administration av hanhundslistan på SRRS hemsida har 

ombesörjts av SRRS/AUK som mottagit ansökan om 

hänvisning för 12 hundar, varav 11 har beviljats. 

Avelsregister 

Sedan 1963 har svenska uppfödare av rhodesian 

ridgeback, via blanketten ”Data Om Valpkull” (DOV), 

rapporterat information om sina valpkullar till ett 

centralt avelsregister som administreras av SRRS/AUK. 

Syftet med Avelsregistret är bland annat att samla 

information om de kullar och individer som föds så att 

uppfödare och hanhundsägare har möjlighet att fatta 

kloka avelsbeslut och undvika kombinationer där båda 

föräldrarna har ökad risk att bära på dolda anlag för 

samma sjukdom eller defekt. Avsikten är inte på något 

sätt att utesluta friska hundar från avel (ju fler hundar i 

avel desto bättre!) utan att kombinera rätt hundar med 

varandra för att få så många friska individer som 

möjligt på både kort och lång sikt. 

Av de 49 valpkullar som fötts 2021 har DOV skickats in 

för 34 kullar (69 %). För de 15 kullar (31 %) där DOV 

saknas har påminnelse skickats till berörda uppfödare. 

Andelen DOV som skickats in till SRRS för kullar 2021 

är lägre än normalt. Under perioden 2015-2019 har 

DOV skickats in för i genomsnitt 94 % av alla födda 

kullar. 

Orsaken till den relativt låga frekvensen 2021 är okänd, 

men det kan finnas en koppling till att färre uppfödare 

ansökt om valphänvisning och därmed inte anser att 

man behöver skicka in DOV. 

SRRS Avelsregister är ett mycket värdefullt verktyg i 

avelsarbetet och alla uppfödare som är medlemmar i 

SRRS kan utan kostnad få ta del av information från 

registret när man planerar en valpkull. Registret 

används också för att ta fram statistiskt underlag till 

exempelvis Rasspecifika Avelsstrategier (RAS). Det är 

således otroligt viktigt att alla uppfödare delger 

information om sina uppfödda kullar till registret, 

oavsett om man valt att nyttja SRRS valphänvisning 

eller ej. 

Hälsa 

Hälsoenkäter 

Under januari 2021 genomförde SRRS/AUK den årliga 

hälsoenkäten för treåriga respektive åttaåriga hundar, 

som omfattade hundar födda 2017 och 2012. 

Hälsoenkäten togs fram med hjälp av verktyget 

https://www.srrs.org/srrs/hundkop/valpkullar
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SurveyMonkey och kunde besvaras digitalt via dator, 

läsplatta eller mobiltelefon. 

Enkäten var öppen mellan 2020-12-25 och 2021-01-31. 

Information om enkäten skickades ut med brev till de 

527 hundägare som registrerat sitt hundägarskap hos 

SKK. Information om enkäten har också publicerats i 

Ridgeback-Nytt nummer 4/2020, på SRRS 

Facebooksida, i lokalavdelningarnas Facebook-grupper, 

i gruppen ”SRRS Uppfödare” samt intressegrupperna 

”Rhodesian Ridgeback Sverige”, ”Rhodesian Ridgeback i 

Sverige” och ”Den Svenska Rhodesian Ridgeback 

gruppen”. 

Svarsfrekvensen för de aktuella årskullarna var 34 % av 

de svenskregistrerade hundarna födda 2012 och 

motsvarande 47 % för födelseåret 2017 vilket 

SRRS/AUK uppfattar som hyfsat men fler svar vore 

mycket önskvärt. 

En sammanställning av resultatet publicerades på SRRS 

hemsida under mars 2021 och kommunicerades via 

nämnda Facebookgrupper ovan. 

Hälsofond 

SRRS Hälsofond instiftades 2017 efter beslut vid SRRS 

Fullmäktigemöte samma år. Hälsofonden syftar till att 

ekonomiskt kunna bidra till bibehållande eller 

förbättring av rasens hälsa i Sverige genom prioriterade 

hälsoprojekt eller hälsorelaterade områden. 

Fonden förvaltas av SRRS/AUK som för 2021 har 

prioriterat nedanstående områden. 

• Dödsfall till följd av odiagnostiserad sjukdom 

Syfte: Att öka kunskapen om vilka 

sjukdomstillstånd som leder till plötsliga dödsfall 

hos yngre hundar samt få en indikation på dess 

frekvens inom rasen. 

• Leversjukdom (ej förgiftningsrelaterad) 

Syfte: Att få en bättre bild av förekomsten av 

leversjukdom inom den svenska populationen samt 

följa upp att det inte finns ett mörkertal av hundar 

som drabbas av LDH. 

• Degenerativ Myelopati (DM) 

Syfte: Att inventera förekomsten av kliniska 

sjukdomsfall inom den svenska populationen samt 

fastställa om hundar med genotypen bärare eller 

affekterad som avlivas p.g.a kliniska symtom för 

DM också har de förändringar i nervsystemet som 

krävs för att diagnosen ska kunna fastställas. 

Under året har en (1) ridgebackägare har ansökt, och 

beviljats, bidrag från hälsofonden. 

Mentalitet 

Uppfödarsamtal 

SRRS/MK har haft muntlig kontakt med samtliga 

uppfödare av sina två första ridgebackkullar som har 

beviljats valphänvisning. Samtal har under året hållits 

med 13 nya uppfödare. 

Pilotprojekt Mentalindex 

SRRS har, efter förfrågan från SKKs kommitté för 

hundars mentalitet (SKK/KHM), sedan vintern 2018 

deltagit i ett pilotprojekt för mentalindex baserat BPH 

tillsammans med rasklubbarna för nova scotia duck 

tolling retriever och perro de agua español.  

SRRS syfte med att delta i projektet är att utvärdera om 

mentalindex kan vara ett användbart verktyg i 

avelsarbetet för mentala egenskaper hos rhodesian 

ridgeback. 

SRRS arbetsgrupp för mentalindex har bestått av Ingela 

Wredlund och Ulrika Stiernblad (SRRS/MK) samt 

Jessica Persson (SRRS/AUK).  

De egenskaper som indexvärden kommer att 

tillhandahållas för är Socialitet, Lekfullhet, 

Miljötrygghet och Hotfullhet.  

Under året har arbetsgruppen tillsammans med SKK 

och SLU arbetat med att undersöka om det går att 

påvisa arvbarheter för egenskapen ”social trygghet” och 

därmed tillhandahålla indexvärde för denna egenskap. 

Det torde vara av stort intresse för 

ridgebackuppfödarna eftersom rhodesian ridgeback ska 

vara en ras med begränsat intresse för främmande 

människor (lägre grad av socialitet) samtidigt som det 

är av största vikt att hundarna visar trygghet med 

främlingar och inte oro eller rädsla. 

För att säkerställa samsyn gällande vilka beteenden 

som omfattas av egenskapen ”Social trygghet” har SRRS 

arbetsgrupp bland annat delgett SKK/KHMs 

arbetsgrupp ett tiotal BPH-filmer med hundar som 

uppvisar mycket hög respektive mycket låg grad av 

”social trygghet”. Därtill har SRRS bidragit med cirka 

femtio exempel på hundar som vid BPH uppvisat låg 

respektive hög grad av social trygghet för vidare analys 

av SLU. För att säkerställa korrelation mot hundarnas 

vardagsbeteenden har SRRS även tagit ut de frågor i 

vardagsenkäten som man anser koppla till social 

trygghet. 

SLUs initiala analyser har skattat arvbarheten för 

”social trygghet” till 33 % vilket anses som bra och ger 

möjlighet att tillhandahålla ett indexvärden för denna 

egenskap. 

I skrivande stund pågår arbete med att ta fram 

avelsvärden som förhoppningsvis kan komma 

avelsintresserade tillhanda via SRRS hemsida under 

våren 2022. 

Föreläsningsserie ”Avel för mentalitet” 

Som en del i pilotprojektet för mentalindex baserat BPH 

anordnade SRRS/MK under början av 2021 en 

föreläsningsserie i tre delar på temat ”Avel för 

mentalitet”. Föreläsningarna hölls digitalt och var gratis 

för alla medlemmar i SRRS. 

Intresset för föreläsningarna var glädjande mycket stort 

och deltagarantalet slog i taket utifrån den maxgräns a’ 

100 deltagare som finns i vårt digitala mötesverktyg 

Zoom. 
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Den första föreläsningen handlade om ”Arv och miljö” 

där vi fick lära oss att våra hundars beteenden är ett 

resultat av både deras arv och den miljö som de växer 

upp i och hur man både som uppfödare och valpköpare 

kan påverka resultatet i den riktning man önskar. 

I den andra föreläsningen gjordes en djupdykning i 

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH). 

De olika momenten gicks igenom och vi fördjupade oss i 

vilka egenskaper man kan se i vart och ett av dessa 

moment. Vi fick också se konkreta exempel på varför 

det är viktigt att titta i protokollet, och inte bara på 

spindeldiagrammet. Slutligen tittade vi närmare på två 

avelshundar och en uppfödares planerade valpkull ur 

ett mentalt perspektiv samt följde upp huruvida 

uppfödaren uppnått önskat resultat. 

I den tredje och sista delen presenterades Mentalindex 

och hur detta verktyg baserat på BPH kan vara till god 

hjälp för att strategiskt och långsiktigt kunna avla för de 

egenskaper som vi vill att vår ras ska ha. 

En längre artikel om föreläsningsserien presenterades i 

Ridgeback-Nytt nr 1/2021. 

Tävlingsverksamhet 

Tävlingsriktlinjer 

SRRS Tävlingsriktlinjer är ett styrdokument som syftar 

till att öka SRRS förutsättningar att tillhandahålla 

högkvalitativa och uppskattade tävlingsarrangemang i 

enlighet med gällande regler och riktlinjer. 

Under året har ingen förändring skett av 

tävlingsriktlinjerna. 

Officiella utställningar 

SRRS lokalavdelningar hade under året planerat att 

arrangera nedanstående officiella utställningar, som 

samtliga tyvärr fick ställas in på grund av covid-19. 

• 2021-06-12--13 Ridgebackspecialen 

Arrangör: SRRS/Östra 

Plats: Vilsta Sporthotell, Eskilstuna 

• 2021-08-08 Rasspecial 

Arrangör: SRRS/Västra 

Plats: First Camp Skutberget, Karlstad 

• 2021-09-12 Rasspecial 

Arrangör: SRRS/Södra 

Plats: Röstånga Gästgivargård, Röststånga 

Utställningsadministration 

För utställningsadministration används programvaran 

”Katalog för PC”. På grund av inställda utställningar till 

följd av rådande pandemi har administrationen varit 

minimal detta år. 

Officiella prov 

SRRS lokalavdelningar hade under året planerat att 

arrangera nedanstående officiella prov, som tyvärr fick 

ställas in på grund av covid-19. 

• 2021-06-12 Lydnadstävling 

Arrangör: SRRS/Östra 

Plats: Vilsta Sporthotell, Eskilstuna 

Tävlingsadministration 

SRRS/TK har ansvarat för registrering av resultat från 

SRRS officiella lydnadsprov i verktyget SBK Tävling. På 

grund av inställda tävlingar till följd av rådande 

pandemi har administrationen utgått detta år. 

Viltspårsmästerskap 

SRRS planerade att för andra gången hålla SRRS 

viltspårsmästerskap i samarbete med 

lokalavdelningarna. Kvaltävlingar och final var 

planerade under våren och sommaren 2021, men 

tvingandes tyvärr ställas in på grund av covid-19.  

Det instiftade vandringspriset till vinnaren av 

viltspårsmästerskapet utdelades inte. 

Vinnarlistor 

Listadministration 

Administration av SRRS agilitylistan, brukslista, 

lydnadslista, noseworklista, rallylydnadslista, 

utställningslista och viltspårlista har ombesörjts av 

SRRS/TK. 

Under året merparten av länsklubbsutställningarna 

ställts in p.g.a covid-19 och således har 

utställningslistan varit stängd hela året. Övriga listor 

har dock kunnat vara öppna för tävlan under del av 

året. Viltspårlistan öppnade 2021-03-01 och övriga 

listor 2021-06-01. 

Listvinnare 

Nedan presenteras 2021 års vinnare av respektive lista, 

stort grattis! 

Årets viltspårhund: SE VCH Pride Pack Zeus Af Keaton 

Årets noseworkhund: SE VCH That’s Obvious Cascabel 

Årets lydnadshund: RLD N F A SE VCH SE RALLYCH Im-

A-Survivor  

Årets rallylydnadshund: RLD N F A SE VCH Boobah 

Bastian By Hirma  

Årets brukshund: Ulon-Hills Leo The VI Faro  

Årets agilityhund: Inga tävlande hundar. 

Prisutdelning till listvinnare 

Då samtliga vinnarlistor var stängda för tävlan 2020 så 

delades inga priser till listvinnare ut. 

Revidering listregler 

Ingen förändring har skett avseende listreglerna under 

2021. 

Vandringspriser 

SRRS vandringspriser kunde inte delas ut 2021, dels 

eftersom vinnarlistorna 2020 varit stängda och dels 

eftersom årets ridgebackspecial (BISS-21) tvingades 

ställas in p.g.a covid-19.  

En förteckning över vandringspriserna och dess 

mottagare genom åren finns på SRRS hemsida. 
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CV-hundar 

CV är en inofficiell titel som sedan 1990 kan erhållas av 

rhodesian ridgeback som uppnått ett visst antal 

championavkommor. CV betyder vanligen Curriculum 

Vitae, dvs ”Meritförteckning”, men i detta sammanhang 

har förkortningen betydelsen ”ChampionValpar”.  

CV kan tilldelas svenskägd hanhund som har minst tio 

(10) championavkommor, varav minst fyra (4) ska ha 

erhållit utställningschampionat eller svenskägd tik som 

har minst fem (5) championavkommor, varav minst två 

(2) ska ha erhållit utställningschampionat. För såväl 

hane som tik ska minst en (1) avkomma ha erhållit 

minst ett (1) championat inom annan tävlingsgren än 

utställning. 

Inga hundar har tilldelats CV-titeln under 2021. 

Utbildningar & konferenser 

SKKs specialklubbskonferens 

Den 30-31 januari deltog Jessica Persson och Paula 

Pukk vid SKKs specialklubbskonferens som hölls 

digitalt p.g.a pandemin. Vid konferensen diskuterades 

bland annat ökad samverkan inom SKKs 

medlemsorganisationer, framtidens utställningar och 

arbetet inom SKKs olika kommittéer presenterades. 

Under konferensens andra dag genomfördes olika 

grupparbeten i olika ”breakout-rooms”. 

SKKs avelskonferens 

Cornelia L. Olsson och Jessica Persson (SRRS/AUK) 

deltog den 17-18 april vid SKKs avelskonferens som 

hölls digitalt p.g.a pandemin.  Några av de ämnen som 

diskuterades vid konferensen var hundavel idag, 

framtidens hundavel och vår omvärld och dess syn på 

rasavel. 

Diplomerade avelsfunktionärer 

Cornelia L. Olsson och Jessica Persson (SRRS/AUK) har 

under 2021 genomfört SKKs helgkurs för 

avelsfunktionärer och blivit ”diplomerade 

avelsfunktionärer”. 

Certifierade utställningsarrangörer (CUA) 

Under året har inga nya CUA utbildats inom SRRS. 

Kennelfullmäktige 

Kennelfullmäktige (KF) är SKKs högsta beslutande 

organ som sammanträder vartannat år. Deltar gör 

representanter för de olika läns- och specialklubbarna. 

Det är under Kennelfullmäktige alla övergripande 

beslut som rör organisationen fattas. Besluten ligger 

sedan till grund för Centralstyrelsens arbete under de 

följande två åren. 

Kennelfullmäktige 2021 hölls den 22–24 oktober i 

Göteborg. SRRS representerades av Lars Åström som 

höll klubbens två röster. Hur rösterna skulle läggas i de 

olika ärenden som behandlades hade noga diskuterats 

igenom vid ett styrelsemöte innan FM. 

I år stod nästan fyrtio motioner på föredragningslistan. 

Besluten varierade, på många gick delegaterna på 

Centralstyrelsens förslag till beslut men det var inte 

alltid som de gick igenom. Samtliga beslut går att ta del 

av i FM-protokollet som finns på SKKs hemsida.
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Resultaträkning
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Balansräkning 
 

 

 

 

 

SRRS centralstyrelse föreslår att vinsten ska balanseras i ny räkning. 
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Revisionsberättelse 
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Uppdrag från fullmäktige 

 

Inga uppdrag gavs vid Fullmäktigemötet 2021. 

  



 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS), Dokumentversion: 1.0, Fastställt datum: 2022-03-10 

21/26 SRRS Fullmäktigehandlingar 2022 

 

 

SRRS centralstyrelse ska arbeta i enlighet med SRRS och 

SKK stadgar.  

För att nå det för SKKs medlemsorganisationer 

gemensamma målet ”att kontinuerligt skapa goda 

förutsättningar för hunden, hundägaren och 

hundägandet” lämnar SRRS centralstyrelse 

nedanstående förslag till plan för verksamhetsåret april 

2022 till april 2023: 

Informera och sprida kunskap om SKK och SRRS – 

dess mål, organisation och arbetsformer.  

• Arbeta för att en välkomstfolder med information 

om föreningen skickas ut till nya medlemmar. 

• Säkerställa att föreningens medlemstidning 

Ridgeback-Nytt utkommer med fyra nummer per år 

samt arbeta för fortsatt utveckling av 

medlemstidningens innehåll för att tillhandahålla en 

tidning av intresse för medlemmarna. 

• Arbeta för att besökare på SRRS hemsida ges 

relevant och aktuell information om SRRS och 

föreningens verksamhet. 

• Arbeta för att besökare på SRRS officiella 

Facebooksida ska uppmärksammas på information 

av relevans för SRRS och SKKs verksamhet. 

• Arbeta för att ge ut en årskrönika över vad som 

skett inom SRRS under gångna året. 

• Arbeta för att genomföra en specialklubbskonferens 

för att dela kunskap, erfarenheter och idéer inom 

SRRS organisation. 

Informera om till klubben hörande ras och dess 

användningsområden.  

• Arbeta för att besökare på www.srrs.org ges 

relevant och aktuell information om rasen, som till 

exempel dess bakgrund, användningsområde, 

behov, hälsa, mentalitet och exteriör. 

• Arbeta för att SRRS finns representerad med 

rasmonter på lämpliga arrangemang som till 

exempel MyDog och Stockholm HUNDmässa. 

Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet 

med av SKK upprättade riktlinjer.  

• Arbeta för att det finns en kommitté eller 

motsvarande som, på styrelsens uppdrag, håller sig 

uppdaterad och arbetar operativt med frågor 

relaterat till avel, uppfödning och rasens hälsa samt 

lämnar information och är rådgivande inom dessa 

områden. 

• Arbeta för att det finns en kommitté eller 

motsvarande som, på styrelsens uppdrag, håller sig 

uppdaterad och arbetar operativt med frågor 

relaterat till rasens mentalitet samt lämnar 

information och är rådgivande inom området. 

• Arbeta för att det sker en utvärdering av 

måluppfyllnaden i Rasspecifika Avelsstrategier 

(RAS) och att resultatet kommer medlemmar och 

andra intressenter tillhanda. 

• Arbeta för att hälsoenkäter skickas ut till rhodesian 

ridgebacks vid tre respektive åtta års ålder och att 

resultatet kommer medlemmar och andra 

intressenter tillhanda. 

Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att 

hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till 

användning.  

• Arbeta för att lokalstyrelserna har tillgång till 

gemensamma verktyg för att kunna bedriva den 

lokala verksamheten och arrangera aktiviteter som 

är lämpliga för rasen och hundägarna. 

• Arbeta för samverkan inom organisationen genom 

att bjuda in representanter från lokalstyrelserna till 

digitalt samverkansmöte minst fyra gånger under 

året (exempelvis en gång per kvartal).  

Verksamhetsplan 
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Utforma regler för jakt- och bruksprov och tävlingar 

samt utbilda, auktorisera och avauktorisera domare 

för prov- och tävlingsverksamheten enligt den 

ordning som regleras i SKKs stadgar.  

• Ge stöd och konkret vägledning till exteriördomare 

som vill utöka sitt rasregister med rhodesian 

ridgeback. 

Anordna prov och utställningar eller tävlingar i 

enlighet med SKKs bestämmelser.  

• Arbeta för att det finns en kommitté eller 

motsvarande som, på styrelsens uppdrag, håller sig 

uppdaterad i tävlingsfrågor och arbetar operativt 

med att ge lokalavdelningarna goda förutsättningar 

att genomföra kvalitativa utställningar och prov i 

enlighet med SKKs regelverk. 

• Säkerställa att SRRS vandringspriser och listrosetter 

delas ut vid Ridgebackspecialen 2022. 

Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete.  

• Genom medverkande i SKK/KHMs pilotprojekt 

”Mentalindex baserat på BPH” arbeta för att 

utveckla verktyg som ger bättre möjlighet till 

strategiskt avelsarbete för mentala egenskaper. 

Övrigt 

• Arbeta för att antalet medlemmar i SRRS ska 

fortsätta att öka. 
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SRRS centralstyrelse lämnar nedanstående förslag till rambudget för 2022, 2023 och 2024. 

Avgifter & återbäring 

SRRS centralstyrelse föreslår att medlemsavgifterna 2022 förblir oförändrade. 

Fullbetalande medlem inom Norden 300 kr/år 

Fullbetalande medlem utom Norden 350 kr/år 

Familjemedlem 100 kr/år 

Valpköparmedlem inom Sverige 0 kr första året för icke redan medlem (endast genom uppfödare) 

Valpköparmedlem utom Sverige 200 SEK/första året för icke redan medlem (endast genom uppfödare) 

Återbäring 

SRRS centralstyrelse föreslår att den procentuella återbäringen till lokalavdelningarna för 2022 ska vara 12 % av 

medlemintäkterna baserat på medlemsantalet per 2022-12-31 och utbetalas 2023. 

 

Rambudget 
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Valberedningen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) presenterar härmed nedanstående förslag till 
förtroendevalda i föreningen från och med 2022-04-10 fram till nästa ordinarie fullmäktigemöte. 

 

Ordförande 

Anders Cronhäll Uppsala Nyval 1 år 

Ledamöter 

Lars Åström Ervalla  Omval 2 år 

Kristina Fält Jönköping Nyval 2 år 

Annette Fröstberg Jönköping Nyval 2 år 

Jessica Persson Malmö Tid kvar 1 år 

Johan Ahlenius Fjärdhundra Tid kvar 1 år 

Therese Doverot Kramfors Tid kvar 1 år 

Suppleanter 

Titti Jansson Arvika Nyval 1 år 

Lena Sköld Saltsjö-Boo Nyval 1 år 

Emma Johnsson Falun Nyval 1 år 

Tori Malm Sollefteå Nyval 1 år 

 

Revisorer 

Roland Göransson Sollentuna Omval 1 år 

Ulrika Källse Vallentuna  Omval 1 år 

Revisorssuppleanter 

Axel Nelén Stockholm Omval 1 år 

Stefan Persson Stockholm  Omval 1 år 

Valberedning 

Sammankallande  

Linda Fredholm Ingarö Nyval 1 år 

Ledamöter 

Mari Levänen Surahammar Nyval 2 år 

Charlotte Ekenstierna  Köpenhamn Tid kvar 1 år 

 

  

Valberedningens förslag 
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Inga övriga ärenden har anmälts för behandling vid Fullmäktigemötet. 
 

 

Övriga ärenden 
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