SRRS/C Protokoll styrelsemöte 2002-07-02
Närvarande ledamöter: Ordf. Alex Rezaei & Maria Hjelm §66-77:2, 81, 83, 85, Kassören Henrik Hjelm kallad till de
punkter som avsåg ekonomi, Vice ordf. Magnus Forsberg som tog över ordförandeskapet när Alex lämnade mötet. Sekr.
Camilla S-Birgersson, Carina Pergren, Karin Nilsson & Mona Lundqvist.
Frånvarande: suppl.Gösta Lekrans & Tobias Johansson som ej kallats.
§ 66

Mötets öppnande: Alex hälsade alla välkomna.

§ 67

Val av protokolljusterare: Magnus Forsberg & Maria Hjelm §66-77:2, 81, 83, 85.
Magnus Forsberg & Carina Pergren övriga paragrafer.

§ 68

Godkännande av dagordningen Beslut: Godkännes

§ 69

Ev. tillägg/ändringar föredragningslista Beslut: Ordningsföljden ändras så att § 81,
83 och 85 behandlas när samtliga är närvarande då Alex, Maria § Henrik måste
avvika senast 17.00.

§ 70

Föregående mötesprotokoll: Godkännes och läggs till handlingarna

§ 71
§ 71 : 1

Post in/ut
CSB
Skrivelse från Nicolette Hilberts Presentation forskningsprojekt Dermoid Sinus
Skrivelse från Annika Tibell med synpunkter ur forskningshänseende avseende DS
projekt
Skrivelse från RRCUS ang. DS projekt
Skrivelse från SRRS/C som stöd för Nicolettes ansökan till SKK ang. medel
Godkännes och läggs till handlingarna

§ 71 : 2

Brev från Den Norske Bank. Henrik ändrar mottagaradressen. Läggs till
handlingarna

§ 71 : 3

Föreläggande från PRV Beslut: På nytt skicka in SRRS officiella adress med
protokollutdrag om SRRS namnbyte, personbevis etc.
Tidigare klagan från VP. Beslut: SRRS/C har inte mandat att yttra sig i frågan utan
avvaktar SKK Disciplinämnds beslut. Svar skickas till VP Läggs till handlingarna
Brev från Amelie Boode/Mikael Törneman. Läggs till handlingarna
Skrivelse från UT ang. specialen Bordlägges tills nästa möte
SKK disciplinärenden Läggs till handlingarna
Erbjudande om webbutbildning Bordlägges i avvaktan på svar från SRRS
webmaster.

§ 71 : 4
§ 71 : 5
§ 71 : 6
§ 71 : 7
§ 71 : 8
§ 72

Rapport Sekreterare Underlättar för sekreteraren om rapporter från
lokalavdelningar och kommittéer kommer in i god tid före nästkommande
styrelsemöte. Beslut: Resp. kontaktperson ser till att så görs samt återger
styrelsemötet avseende de punkter som gäller resp. kommitté och lokalavdelning.
Viktigt med god kommunikation inom hela SRRS.

§ 73

RAPPORT EKONOMI
Beslut: SRRS konto tecknas av Ordförande Alexander Rezaei och Kassör Henrik
Hjelm var och en för sig. Punkten omedelbart justerad.

§ 73 : 1

Presentation av den nye kassören jämte SRRS ekonomiska situation till dags dato.
Situationen ser förhållandevis bra ut.

§ 73 : 2

Specialen Medevi Brunn enl. § 21 : 3a Specificering. Alla kostnader har ännu inte

HH

kommit in men det ser ut att bli ett nollresultat. SRRS/C beslutade att kassören
Henrik Hjelm gör en specificering i samarbete med SRRS/TK över faktiska
kostnader och intäkter till nästkommande möte. Bordlägges.

HH

§ 73 : 3

Budget Lövudden. Ingen budget har kommit in då det i tävlingsriktlinjerna står att
budget skall lämnas in när tävlingen arrangeras i egen regi i annat fall behöver
lokalavdelningen inte lämna budget. En budget måste lämnas in och om inte
lokalavdelningen gör den skall SRRS/TK göra den. Beslut: Magnus Forsberg
kontaktar ordförande och kassör i SRRS/Mellan för att göra en budget att skickas
in snarast. Henrik Hjelm erbjuder sig att vb. bistå med hjälp. Förtydligande
behöver göras i tävlingsriktlinjerna om vem som skall göra budget när man delar
vinst. SRRS/C föreslår att lokalavdelningen tillsammans med SRRS/TK upprättar
budgeten men oavsett lokalavdelningens delaktighet i upprättande av budget för
samarrangerad utställning med SRRS/C, så ska TK göra en budget, vilken ska
godkännas av SRRS/C.

MF

§ 73 : 4

Konto för avsättningar av medel för speciella ändamål t.ex. Räddningsfonden,
rasutvecklingskonto. Ännu inte klart då vissa handlingar saknats. Beslut: Camilla
kompletterar.

CSB

§ 73 : 5

Lokalavdelningarnas bokslut och egna registreringsnummer enl. § 92.9/2002 03
02. Ytterligare info efterfrågas enl. § 21 : 4 Bordläggs i väntan på rapport från
Gösta L.

GL
CP

§ 73 : 6

1bilaga

Kontrollera vad klubbens försäkringsskydd innehåller enl. § 21 : 7, §47:8
Carina redovisar att försäkringen mest innehåller klausuler för vad försäkringen
inte täcker. Viktigt att alla dataprogram finns i två ex på två olika ställen samt att
materialet tål värme upptill (att brinna i) 65 grader under en timmes tid för att den
alls skall täcka. Beslut: Fota alla värdefulla saker såsom dyrare saker i pRRylboden
etc. samt ta reda på vad slags låsanordning som finns till det förråd som
pRRylbodsvarorna skall förvaras i och undersöka om det är godkänt av
försäkringsbolaget.

§ 73 : 7

1bilaga

Arkivering av viktigt SRRS material §47:10 Kostnad 300:-/hyllmeter. Viktigt att
ML
begränsa vad som är viktigt att arkivera både enl. lag och historiskt. Beslut: Henrik
och Camilla återkommer till Mona med exakt antal pärmar som måste arkiveras.
Kontakta Lokalavdelningar och kommittéer för att få veta deras arkiveringsbehov.
Bordlägges i avvaktan på behovsinventeringen.

§ 73 : 11

Specifikation över postbank Norge enl. § 21 : 9, §47:11 Bordlägges till nästa möte

§ 73 : 12

Eget telefonabonnemang för SRRS sekreterare enl. § 21 : 14, §47:12 Telia är inte CSB,HH
intresserade av någon sponsring. Finns vissa ordinarie möjligheter till att komma
billigare undan. Beslut: Camilla och Henrik diskutera bästa formen för
abonnemang tillsammans med Telia. SRRS/C finner det viktigt med ett eget SRRS
telefonnummer som service för medlemmarna. Bordlägges tills nästa möte.

CSB

§ 73 : 13

1bilaga

Två licenser av SPCS och supportavtal? §47:13 SRRS hade end. en (1) licens (5E046-344312), men till denna fanns två användare samt två användarsupportavtal
kopplade. Carina har kontaktat Henrik och fått OK på att kassören klarar sig utan
supportavtal. Därefter har avtalen samt en användare terminerats from 2002-07-31
med SPCS. Det går vb. när som helst att ändra på, men i och med detta förfarande
har vi sparat in 1895:-/år. Läggs till handlingarna.

CP

§ 73 : 14

1bilaga

Ansökan om medel för Dermoid Sinus forskningsprojekt. Beslut: Avvakta om
SKK bidrar med de ansökta medlen. Under tiden bildas en arbetsgrupp bestående
av Camilla, Karin, AK och UK som får i uppdrag att se över hur detta och andra
liknande projekt kan finansieras. Arbetsgruppen föreslår form för ekonomisk
redovisning. Tanken är att just nu skall detta projekt finansieras men i framtiden
kanske även bidrag behövs för andra projekt av denna karaktär. För att projektet
skall kunna sätta igång bidrar SRRS med 10000:- att överföras på ett sätt som
arbetsgruppen finner bäst för SRRS.

CSB

§ 73 : 15

1bilaga

Garanterade medel från medlemmar DS forskningsprojekt 3 medlemmar inom
SRRS har sagt sig villiga att garantera ett gemensamt belopp om max 28000:- för

att DS projektet skall kunna komma igång. Detta under förutsättning att SRRS
bidrar med en proportionell del till projektet. Breven innehåller vissa förbehåll
såsom att pengarna endast får gå till detta ändamål samt att om annan finansiering
kan ske minskas beloppet i motsvarande grad. Beslut: SRRS/C tackar för detta
generösa erbjudande och avvaktar dels SKKs beslut om bidrag samt
arbetsgruppens möjlighet att ordna finansiering. SRRS/C ber att få använda detta
erbjudande om inte annan eller fullständig finansiering kan ske på annat sätt.
SRRS/C påpekar att detta projekt ses som oerhört viktigt för hela rasen.
§ 73 : 16

1bilaga

§ 74
§ 74 : 1

1bilaga

Meddelande från SKK om kostnadshöjning för avier Beslut: Henrik får i uppdrag
att kontrollera ev. annan tjänst för att vi själva skall kunna ta hand om
medlemshanteringen på ett för SRRS mer förmånligt sätt. Idag ligger kostnaden för
att SKK skall sköta medlemshanteringen på 26000:- och ett flertal höjningar har
skett sedan vi började använda oss av tjänsten. Bordlägges till nästa möte.
MEDLEMSÄRENDEN
Medlemskap Marie Wijkander. Insatta pengar tillhanda. Läggs till handlingarna

§ 75

RAPPORT AU
Inga AU beslut tagna under perioden.

§ 76

RAPPORT UK
Beslut: Karin Nilsson styrelsens kontakt med SRRS/UK

MH

KN

Rapport från UK
UK har besvarat en förfrågan ang. fodervärdsavtal. De hade dock önskat få ta del
av den på SRRS hemsida utlagda texten innan publicering. UK klargör SKKs
regler om att fodervärdsavtal inte omfattar några penningtransaktioner. Texten
avseende detta på SRRS hemsida stämmer med andra ord överens med gällande
regler. Beslut: SRRS/C beklagar att SRRS/UK inte av förra styrelsen fick
möjlighet att ta del av texten innan publicering. SRRS/C ber UK att läsa igenom
texten och se om det finns ytterligare punkter som borde ändras i förhållande till
SKKs riktlinjer.
UK önskar fortsatt rapportering av nya prenumeranter på UK journalen från ny
ansvarig person. Beslut: Camilla rapporterar tills Maria får alla kontoutdrag från
postgirot. Under den tiden Camilla fått dem har ingen ny prenumerant anmält sig.
UK undrar om protokoll till SRRS/C Beslut: Inte nödvändigt med regelrätta
protokoll men med skriftliga berättande/beskrivande rapporter med av UK fattade
beslut. Ett sätt att hålla ömsesidig kontakt mellan styrelse och kommitté. Bra med
något/några protokollförda möten under året. Kan exv. ske via trepartsamtal som
inte ger högre kostnad än lokalsamtal.
UK önskar fortlöpande information om hur de ligger till i förhållande till given
budget företrädesvis efter varje utgivning av UK journalen. Beslut: Då vår nye
kassör Henrik Hjelm är ordenligt installerad kontaktar han UK för genomgång.
UK undrar vart de sammanställda 10 frågor och svar till SRRS hemsida tog vägen.
Beslut: Camilla meddelar att de funnits utlagda på SRRS/UKs sida på SRRS
hemsida alltsedan de godkändes av förra styrelsen.
UK önskar ta del av skrivelse till SRRS/C gällande UK journalen. Beslut: Karin
kontaktar Hayawani för godkännande av detta. SRRS/C poängterar att skrivelser
inte delges med automatik då personer måste ha rätt att få sitt ärende behandlat i
förtroende innan beslut fattas. Självklart delges alla berörda parter fattade beslut
samt får möjlighet att säga sin mening i förekommande fall.
§ 76 : 1

Del av skrivelse från E Stranne skickad till UK för faktaunderlag. UKs svar se
föregående paragraf. Beslut: Camilla meddelar ES via mail vad som gäller.
Samtidigt ändras delen avseende vaccination som även SKK ändrat på sin
hemsida.

§ 76 : 2

Skrivelse Hayawani kennel ang. UK journalen. Beslut: Mona kontrollerar gällande

CSB

ML

lagstiftning angående att hämta information från hemsidor för publicering. SKK
kontaktas avseende generell policy. Ärendet bordlägges tills nästa möte.
RAPPORT AK
Beslut: Karin Nilsson styrelsens kontakt med SRRS/AK

§ 77

§ 77 : 1

1bilaga

Rapport från f.d. AK
Hälsoenkäten från 2001 har redovisats till uppfödare och i RR-Nytt.
Utskick om kompletteringar av kullar födda år 2000 har gått ut till alla berörda
uppfödare. Endast ett fåtal har svarat. AK tolkar det som att inte något nytt hänt i
dessa kullar.
Hälsoenkät till alla registrerade ridgebacks födda 1999 har skickats ut.
Sammanställning av dessa data påbörjas under augusti.
Kullar 2002 registreras så snart info om det samt ”Data om valpkull” skickas in
från uppfödarna. Tyvärr måste påminnelser skickas ut trots att detta ingår i
valphänvisningsreglerna. Ett annat dilemma är att många uppfödare inte meddelar
när tiken gått tom, är födda eller sålda och levererade. Bordlägges till nya AK

2bilaga

Förslag på personer till AK. Tre lämpliga förslag har inkommit varav två stycken
har skickat in en skriftlig presentation. Den tredje har ännu inte lämnat svar om
intresse finns. Beslut: Bjuda in alla tre till kommande styrelsemöte. Ärendet
bordlägges till dess.

KN

§ 77 : 2

Revision av valphänvisningsreglerna enl. § 93.2.1/§ 95.21/2002 03 02, § 23: 2
Beslut: Införa krav på känt AD status i valphänvisningsrekommendationerna då vi
har det som regel hos SKK för registrering. Övrig revidering får vänta tills nya AK
är tillsatt. Gamla AK meddelas om den förändringen. För övrigt bordlägges tills
nytt AK

§ 78

RAPPORT MK
KN
Beslut: Karin Nilsson styrelsens kontakt med SRRS/UK
Rapport MK
MK väntar på rasdata programmet från PE Sundgren. Han har i år stängt hela
sommaren samt varit sjuk under våren därför är det försenat.
Offert för tryckkostnad MH pärmar ännu inte klart.
SRRS/MK väntar fortfarande på det förestående samarbetsavtalet med SBK för att
kunna få arrangera egna MH. Enligt SBK kan avtalet närhelst någon av parterna så
önskar sägas upp. Bordlägges tills nästa möte

§ 78 : 1

Kontrakt för figurantutbildning i SRRS regi. Enl. § 24: 2 Magnus väntar på
jämförelse med SBKs egna kontrakt. Bordlägges tills nästa möte.

MF

§ 79

RAPPORT TK

MF

§ 79 : 1

1Bilaga SRRS/NN skrivelse om ansöka hos SKK om officiella Viltspårprov arrangerade av
SRRS. SRRS/C uppmuntrar all slags tävlingsverksamhet framförallt det som kan
föra rasen framåt och stimulera till ökad verksamhet tillsammans med sin hund.
SRRS/C anser att SRRS/NN gjort ett mycket bra arbete med de tidigare
viltspårsarrangemangen och hoppas på en vidareutveckling av dessa.
Beslut: SRRS/C river tidigare beslut om att inte ansöka om officiella viltspårsprov
då ny information tillkommit från SRRS/NN. Förslaget om att ansöka om officiella
viltspårprov arrangerade av SRRS bifalles. SRRS/NN ombedes utforma ansökan
samt ta reda på vilka krav som ställs på SRRS om detta bifalles av SKK. Ärendet
bordlägges tills förslag på ansökan inkommit från SRRS/NN.

§ 79 : 2

Ändringar av regler till viltspårslistan § 93.4.7/2002 03 02, § 25 : 2 Gösta fick av
styrelsen i uppdrag att omgående kontakta sammankallande i TK i ärendet Beslut:
Magnus kontaktar Gösta för att få mer information samt tar reda på varför TK
ändrat reglerna utan att få dem godkända av SRRS/C.

§ 79 : 3

SRRS officiella utställningar § 93.4.4 /§ 95.16/2001, § 25 : 3 SRRS/TK meddelar
att rasspecialen 2003 på Öland tillsammans med SMÖKK är klart. Avtal på väg.
Domare utses av TK enligt tävlingsriktlinjerna. Anna-Karin kontaktar domaren.
Anna-Karin kontaktar även domare till övriga utställningar 2003, Askersund och
Öland (de övriga arrangeras av egen kraft) och 2004 Specialen och

§ 79 : 4
§ 79 : 5

Jubileumsutställningen i samband med stora Stockholm. Beträffande övriga
utställningar avvaktar TK lokalavdelningarnas svar om de vill arrangera av egen
kraft. Läggs till handlingarna
Riktlinjer bör arbetas fram rörande beslutsordning kring tävlingsverksamheten i sin
helhet i enlighet med stadgar. §53:5 Bordlägges tills nästa möte.
Skrivelse från SRRS/TK. TK önskar deltaga nästa styrelsemöte. Beslut:
Önskemålet bifalles. SRRS/TK kallas tills nästkommande möte.
TK vill ha hjälp med att förfärdiga en mall för budget kring våra utställningar.
Carina har gjort ett förslag på detta som styrelsen finner mycket bra. Beslut:
Mallen antas för att kunna revideras vb. För att prova den skall den användas till
SRRS/Lövuddens budget 2002 för senare utvärdering.
Rosetter och rosettlager. SRRS/TK undrar om man kan rea ut rosetterna till
lokalavdelningarna för att därigenom minska lagret. Ärendet brådskar då
SRRS/Skåne visat intresse för att köpa dem till sin inofficiella utställning i år.
Beslut: Om SRRS/TK kommer in med ett prisförslag kan AU beslut fattas för att
godkänna en utförsäljning.
Tre vandringspriser tillhörande SRRS specialutställning har förkommit. TK undrar
om nya skall införskaffas, vad de får kosta och vem som köper in dessa. TK
poängterar att dessa priser aldrig kvitterades ut på ett korrekt sätt och att numer har
TK framställt en kvittens till alla vandringspriser som första gången användes
2001. Detta för att minimera risken för att fler priser skall riskera försvinna.
Beslut: Inga nya priser införskaffas innan tillräckliga åtgärder vidtagits för att finna
originalen. SRRS/C påpekar att det handlar om mer än det ekonomiska värdet då
dessa vandrat under många år och därför har ett stort historiskt intresse. Ansvarig
person för detta utses nästa möte. Ärendet bordlägges.
TK har idag det övergripande ansvaret för de olika listorna. TK vill få mandat av
SRRS/C att bestämma även för reglerna kring dessa. Beslut: SRRS/C är ytterst
ansvarig för alla beslut därför får kommittéerna utarbeta förslag till regler men
dessa måste godkännas av SRRS/C vid protokollfört möte.

§ 79 : 6

Protokoll SRRS/TK
SRRS/TK påpekar att ett fel insmugit sig i SRRS/Cs protokoll för 20020509
§21:11 2:a stycket. SRRS västra gällande avräkning specialen 2002, rätt skall vara
2001. Beslut: Påpekandet riktigt.
§25:4 Magnus skall kontakta TK för rutiner gällande utställningsredovisning vilket
han inte gjort. Då denna rutin inte tidigare legat under TK önskas en mall, se
separat skrivelse från TK. Beslut: Magnus har avvaktat Specialen men nu när vi
har en godkänd mall tar Magnus kontakt med TK angående detta.
SRRS/TK har synpunkter på SRRS/Cs protokoll för 20020525
§47:5 Budget Lövudden. Enligt tävlingsriktlinjerna behöver sådan inte lämnas in
varför TK inte bett Mellan om en budget. SRRS/C menar att det i
tävlingsriktlinjerna står att lokalavdelningen inte behöver lämna in en budget men
det innebär inte att ingen budget behöver göras. Självklart måste en sådan lämnas
in för godkännande eftersom SRRS/C är delaktiga i utställningen till 50%. Beslut:
Se dagens §73:3.
§48:1 SRRS/TK vill bli informerad om en inbjuden hedersmedlem blir bjuden på
något i samband med specialen så det kommer med i inbjudan. SRRS/C påpekar
att hedersmedlemmar alltid inbjudits till specialen och skall också fortsättningsvis
bli det. Beslut: §48:1 beslutades i samband med specialen därför kunde inte TK
meddelas före utskick av inbjudan. Fortsättningsvis skall naturligtvis sådant fattas i
god tid innan.
§ 53:2 SRRS/TK önskar själva få bestämma över förändringar i
tävlingsriktlinjerna. Beslut: Se §79:5 sista stycket
§53:5 TK påpekar att beslutsordning kring den officiella tävlingsverksamheten
redan finns i och med tävlingsriktlinjerna. SRRS/C anser den senare bristfällig

avseende flera punkter. Beslut: Tävlingsriktlinjerna behöver revideras i
samförstånd mellan SRRS/C och SRRS/TK. TK är välkomna att komma med
förslag. Bordlägges tills nästa möte.
§59:2 TK önskar information gällande domarkonferensen eftersom TKs
sammankallande är med i den arbetsgruppen. Beslut: se §85:1
§64 TK undrar varför förslaget om blommor inte kommit TK tillhanda då detta
igår i TKs arbetsuppgifter. Beslut: Då blommorna skickades av SRRS/C på
SRRS/Cs bekostnad är dessa inte ett TK uppdrag.
Då det till en del vandringspriser finns statuter som kräver kännedom om en hunds
officiella meriter måste TK få resultaten. Önskemål om att sekreteraren skickar
dessa till TK Lilly Elgström då det annars kostar pengar att rekvirera dem från
SKK. Beslut: De uppgifter som sekreteraren får från SKK vidarebefordras
självklart till TK. Dock oklart om så mycket kommer till henne. Det mesta finns
nog via rasdata som idag endast AK har tillgängligt. Camilla hör med AK om de
kan sända dessa uppgifter till TK.
Budget från Västra gällande utställningen 0301 har inkommit och godkänts av TK.
Beslut: TK skickar snarast in SRRS/Västras budget till SRRS/C då det är dem som
har att godkänna budgeten.
TK har tillfrågat samtliga lokalavdelningar huruvida önskemål finns för att
arrangera någon officiell utställning 2005 samt om någon lokalavdelning vill
arrangera Specialen 2005.
§ 80

RAPPORT Info inget nytt inrapporterat.

§ 81

RAPPORT Hemsidan
AR
Nyheter: Diskussion sidan utlagd och har hitintills fungerat bra. Ny layout på gång.

§ 81 : 1

1bilaga

AR

Skrivelse från Ewa Stranne ang. text hemsidan Beslut: Ändra punkten avseende
vaccinationer då SKK medger att det står fel. För övrigt korrekt info avseende
fodervärdsavtal. Frågan än en gång överlämnad till SRRS/UK se §76 andra
stycket.

§ 81 : 2
Möjlighet att ladda hem SRRS/Cs styrelseprotokoll via hemsidan. Beslut: Bifalles
med början första protokollet konstituerande möte 2002. Camilla meddelar
webmaster.
§ 82

1bilaga

RAPPORT RR-Nytt
Offert gällande kommande nummer RR-Nytt inte helt klara då man först ville
utvärdera detta nummer RR-Nytt. Klart är dock att det blir billigare om vi har
någon som samlar in och sammanställer materialet innan tryck. RR-Nytt nr 2
kostade 28900:-

§ 82 : 1

1bilaga

Skrivelse från Åsa Tellestedt angående namn på hundar i RR-Nytt samt fotograf
Beslut: SRRS/C ber om ursäkt för att inte fotografens namn är angett. Det skall
inte upprepas. Intentionen är att både hundarnas namn och fotografens namn skall
anges i RR-Nytt. Kommentar om vilka fotografer som anlitats skall skrivas i nästa
RR-Nytt.

§ 82 : 2

1bilaga

§ 82 : 3

2bilaga

Skrivelse från Marie Fredlund ang. övertaliga RR-nytt. Beslut: Camilla ändrar
adressen till pRRylboden. Kontaktar även Marie för överenskommelse om hur
dessa tidningar skall skickas till pRRylboden.
Skrivelse från Kennel Oceanmist ang. utebliven kennelhänvisning RR-Nytt
Skrivelse från Kennel Chimanjikas ang. utebliven kennelhänvisning i RR-Nytt
Två kennlar har inte funnits med på kennelhänvisning trots inbetald summa, dvs.
Kennel Chimanjikas samt Kennel Oceanmist. Beslut: Bägge kennlarna krediteras
för två nummer.

§ 83

RAPPORT ARBETSGRUPP RR-Nytt
Beslut: Mona Lundqvist är styrelsens kontaktperson
Förslag på personer som skall ingå i gruppen Beslut: Mona Lundqvist och Bertil
Fällman bildar tillsammans en arbetsgrupp. De skall tillsammans med ordförande
och tryckare ta fram riktlinjer för utformningen av RR-Nytt avseende ekonomiska
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aspekter och layoutmässigt. Målsättningen skall även vara att arbeta fram en
redaktionskommitté.
§ 84

Bilaga

RAPPORT ARBETSGRUPPEN FÖR RASKOMPENDIUM
Beslut: Alex kontaktar Sonja ang. copyright för ingående bilder i raskompendiet.

§ 84 : 1

Raskompendiet förhandskopia § 94.1/§ 83.1/§ 69.2.1/§ 44.10/2001, § 27 : 1
Beslut: raskompendiet färdigställes för presentation nästa styrelsemöte.

§ 84 : 2

Offert för kostnaderna för raskompendiet enl. § 27 : 2 Punkten bordlägges tills
nästa möte pga. tidsbrist.

§ 84 : 3

Söka bidrag för Raskompendiet hos SKK § 94.1.2/§ 83.1.2/§ 69.2.2/2001, § 27:
3 Bidrag kan sökas genom SKK enligt ”Regler och anvisningar för
specialklubbarnas raskompendium” samt från Inga-Lill Nedermans Minnesfond.
Kopior för kännedom har sänts till Sonja Nilsson. Beslut: Bidrag skall sökas
snarast.

§85
§85 : 1
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3 bilagor RAPPORT ARBETSGRUPPEN FÖR EXTERIÖRDOMARKONFERENSEN CP

2003
Beslut: Alex lämnar arbetsgruppen för exteriörkonferensen som i stället kommer
att bestå av Carina Pergren, Tobias Johansson och Helena Sirén. Dessa personer
kommer att behöva ytterligare hjälp från kommittéer och andra som arbetsgruppen
fritt kan tillkalla. Arbetsgruppen kallas tills nästa möte.
Projektplan och ekonomiskt underlag för planerad Domarkonferens. Preliminär
projektplan och budget lämnades skriftligen av ordföranden vid förra mötet.
SRRS/Cs ordförande informerar om att plats, samarbetspartner och huvuddragen
gällande konferensen precis blivit klara. Nu kommer det stora arbetet att starta.
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§ 86

RAPPORT ARBETSGRUPPEN FÖR STADGAR
GL
§ 94.3/2001, § 28 Arbetet ligger vilande i väntan på svar på SKK: s remiss. Beslut:
Alex hör med Gösta hur det avancerar.

§ 87

RAPPORT PRRylboden Annika och Maude har nu dragit upp riktlinjerna för sitt
arbete. Halva lagret kommer att finnas hos Annika och den andra halvan hos
AR
Maude. Detta för att underlätta vid ev. utställningar så att alltid någon skall kunna
besöka utställningen för försäljning. Inventering är gjord och man planerar en del
nya inköp. Kontakt kommer att tagas med kassören samt SRRS/C för beslut.
Kontakt kommer att tagas med webmaster för att få igång webförsäljningen.
Telefon och mailbeställningar är nu i full gång. Beslut: Skriftlig rapport efterlyses
samt att alla nya inköp måste godkännas av SRRS/C. Vi vill även veta vad slags
låsanordning som finnes för att kontakta försäkringsbolaget i frågan.

§ 88

RAPPORT LOKALAVDELNINGAR

§ 88 : 1

1 bilaga Skrivelse från SRRS/ÖN §62:1 Beslut: SRRS/C beklagar att vi inte kunnat
behandla ärendet tidigare. Då Vännäsutställningen redan gått av stapeln hoppas vi
på att allt trots allt gick bra.

§ 88 : 2

2bilagor SRRS/ÖN protokoll 020511
SRRS/ÖN §58.4 önskan om att gå med under webbhotellet. Beslut: Camilla ber
webmastern kontakta SRRS/ÖN angående detta. §58.6 pRRylbodsförsäljning ÖN
Beslut: De 10% ÖN talar om avser den försäljning som bedrivs på plats av
pRRylbodens saker. Det som säljs via direkttelefon eller webben går oavkortat
förtjänsten till SRRS/C. Protokollet läggs till handlingarna.
Rapport SRRS/ÖN Nästa styrelsemöte 22 september i samband med
mentalbeskrivning i Umeå. Man har genomfört en nybörjarkurs i viltspår som föll
väl ut. Pga. litet underlag kommer man att satsa på få aktiviteter men med bra
kvalité. Läggs till handlingarna

§ 88 : 3

4bilagor Skrivelse AKW SRRS/NN bordlägges tills nästa möte
Utvärdering SRRS/NN utställning Lenninge herrgård Beslut: Gratulera
arrangörerna av Alftautställningen till ett gott arrangemang som var mycket
uppskattat. SRRS/C beklagar att två av SRRS arrangerade officiella utställningar
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hölls så nära inpå varandra och det är vår målsättning att så inte skall ske. Ibland
kan det dock inträffa saker som gör att det blir oundvikligt.
Utvärdering SRRS/NN inofficiellt viltspårs SM Beslut: Gratulera arrangörerna av
viltspårtävlingen till ett gott arrangemang som var mycket uppskattat. SRRS/C
håller tummarna för att NN så småningom kommer att hålla detta officiellt i egen
regi. Bordlägger frågan om SM priser etc. tills nästa möte.
Rapport SRRS/NN
Föregående styrelsemöte hölls den 16 juni. Nästa möte sker 18 augusti.
Alfta är avklarad och nu planeras för en inofficiell utställning den 8 september i
Timrå. MH tillfälle erbjudes v 41 på Sollefterå BK. Man utbildar 2 st MH
figuranter samt planerar inför Alftautställningen 2003-2004.
Ingen rapport från Skåne, Västra, Stockholm eller Mellan har inkommit.
§ 89

1bilaga

RAPPORT ARBETSGRUPP FÖR STÖTTNING AV RR-ÄGARE Beslut:
Styrelsen stödjer Tobias förslag men vill ha förväntade kostnader specificerade.
Styrelsen önskar också att Tobias vidareutvecklar idén. Bordlägges

§ 90

ÖVRIGA FRÅGOR
Brev har inkommit från Veronica G-Hansson ang. viltspårlistan och lydnadslistan
om hur man räknar poäng samt hur dessa redovisas under året. Man jämför med
guldhundslistan och framför önskemål om ett liknande sätt för spänningens skull.
Beslut: bifalles med uppdrag åt TK att se över detta.

§ 91

Mötets avslutande: Magnus tackade alla för att de kommit. Nästa möte planeras till
1 september kl 10.00 i Märsta. SRRS/TK skall kallas till förmiddagen kl 11.30 och
tilltänkta personer till SRRS/AK kallas till eftermiddagen 15.00.
Vid pennan: Camilla S-Birgersson

Justeras av:
Magnus Forsberg

Maria Hjelm

___________________________

___________________________

Carina Pergren
___________________________
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