Protokoll Styrelsemöte 2002-11-09 Karlstad Kl. 11.00
Närvarande: Tillförordnade ordf. Magnus Forsberg, Sekr. Camilla S-Birgersson, Carina Pergren, Karin Nilsson, Maria
Hjelm, Tobias Johansson. Frånvarande: Ordf. Alex Rezaei, Mona Lundqvist och Gösta Lekrans har lämnat återbud.
Representanter för SRRS/Mellan, Ordf. Tobias Johansson, vice ordf. Anders Ling, och Magnus Forsberg kallade att
redogöra sin situation som lokalavdelning. Deltog under en timme vid punkten §141:3.
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121

Magnus Forsberg öppnar mötet.
Carina Pergren justerar protokollet jämte Magnus.
Dagordningen godkändes men ordningen ändrades då SRRS/Mellan kallats till 11.30.
Föregående mötesprotokoll godkändes efter en smärre justering av tryckfel.

§ 122

CSB
RAPPORT SEKRETERARE
Post in/ut
§97:2 Brev från Ulf Uddman SKK ang. IW Tel kontakt med Ulf Uddman resulterade i ett
förtydligande om att SRRS/C inte ser ut att ha chans att vinna mål pga. att bevismaterial
förvarades felaktigt en kort tid mellan IW och att den person som skulle sammanställa
handlingarna tog över. Detta gör att bevisföringen inte räcker till för att vinna vilket gör att
SKK rekommenderar SRRS att lägga ned ärendet. Beslut: Ärendet läggs ned för SRRS del.
Dock finns en hyresskuld som IW erkänt lån från SRRS och som inte är återbetalt. SRRS
kontaktar IW för att be om snarast återbetalning av denna skuld.

§ 123
§ 123:1

RAPPORT EKONOMI
HH
§99:1Halvårsrapport samt prognos. Beslut:SRRS/C ber om ytterligare specificerade poster.
Allt skall snarast skickas till revisorerna då de vill revidera färdigt första halvåret.

§ 123:2

§99:2 Specialen Medevi Brunn enl. § 21:3a, § 47:2 Specificering. Specifikationen
ofullständig. Beslut: bordlägges i väntan på att samtliga poster kommer in och är korrekta.
Kassören ombedes göra det klart snarast.

§ 123:3

§99:3 Utfall Lövudden. Bordlägges i väntan på uppgifter förda i Carinas mall.

§ 123:4

Konto för avsättningar av medel för speciella ändamål t.ex. Räddningsfonden, rasutvecklingskonto, Forskningsfonden. Fyra andelsköp, avseende stöd till §99:9 Dermoid Sinus
forskningen som bedrivs av SLU och Nicolette Hillbertz, har gjorts genom inbetalningar på
SRRS forskningskonto Länsförsäkringar bank 9020 34 672 90. Alla vill inte stå med
offentligt på hemsidan. Alla får förfrågan och andelsbevis. SRRS får endast uppgifter
CSB
halvårsvis men möjlighet finns att via kod få tillgång att läsa kontot via internet. Beslut:
Camilla ber om kod för att månadsvis kunna se vilka som betalt in och kunna skicka ut
andelskort till dessa Andelskortet skickas ut så snart det är färdiggjort. Ökad info om värdet
av att stödja SLU projektet för Dermoid Sinusforskningen. De inbetalda pengarna förs över
till Nicolette Hillbertz som bedriver forskningen i SLUs regi.
CP
.

§ 123:5

§ 123:6
§ 123:7

§99:5 Lokalavdelningarnas bokslut och egna registreringsnummer enl. § 92.9/2002 03 02.
Ytterligare info efterfrågas enl. § 21 : 4 Carina har kontaktat skattemyndigheterna och då
fått veta att förening med organisationsnummer är att räkna som en juridisk person med
bl.a. deklarationsskyldighet. Om lokalavdelningarna ansöker om egna organisationsnummer gäller ovanstående även dem. Däremot skall lokalavdelningarnas bokslut bifogas
SRRS men redovisas för sig och inte ingå i SRRS resultat. Deklarationstvång enbart för
SRRS/C Beslut: Tag reda på hur länge vårt deklarationsuppskov gäller.
§99:6 Arkivering av viktigt SRRS material §47:10, §73:7 Lokalavdelningarna verkar ännu

KN

så länge inte ha något större behov av arkivering. Kassören har behov av 2 hyllmeter och
sekreteraren av ca 1 hyllmeter. Beslut: Karin undersöker arkiveringsmöjligheter i Stockholm med omnejd. Bordlägges.
§ 123:8

§99:7 Specifikation över postbank Norge enl. § 21 : 9, §47:11, §73: Beslut: Kontakt tages
med nya revisorerna för att vi skall formulera oss rätt. Bordlägges.

§ 123:9

Budget Göteborg SRRS/Västra specialen januari –0. Beslut: budgeten bifalles.

§ 123 :10

Remiss ang. stambokföringsavgift, bidragsregler för domarkonferenser mm. Bordlägges:.

§123 :11

Framtida ökning av porto avseende RR-Nytt pga. postens nya regler för utskick. Beslut:
Undersöka vilka alternativa utskicksmöjligheter som finns. Bordlägges.

§ 124

MEDLEMSÄRENDEN
1419 medlemmar varav 1249 fullbetalande, 167 familjemedlemmar och 3
hedersmedlemmar.

§ 125

bilaga

HH

MH

RAPPORT AU
AU beslut September månad: Sonja Nilsson bistår med hjälp att göra nödvändiga
rättningar för att få RR-Nytt till tryckfärdigt skick samt att tryck tiden förskjuts för att
kunna ge ut en tillräckligt bra tidning
AU beslut Oktober månad:
AU tar beslut att avblåsa domarkonferensen 2003
021015 Ulla Thedin utses som redaktör för RR-Nytt nr 4:02 och ev. nr 1:03 i avvaktan på
svar från SRRS arbetskommitté för RR-Nytt Beräknade utgifter som Ulla vill ha betalt för
är 2000:- / nummer vilket godkännes av SRRS AU
021015 Ulla Thedin åtar sig att lära upp Elisabeth Eek till AK
0210 16 AU godkänner SRRS/TKs nya poängräkningsförslag för Agilitylistan samt att
dessa kan läggas ut på SRRS hemsida med en förklaring att ändringen är gjord då
nuvarande sätt inte är tillämpbart pga. att SKK ändrat tävlingsklasserna.

§ 126

KN
RAPPORT UK
Beslut: UK sammanslås under en försöksperiod med AK till AUK då de nya invalda i AK
anser sig behöva en upplärningsperiod och Ulla Thedin som tidigare innehaft befattningen
som SRRS avelsråd lovat ställa upp som mentor. Sonja fortsätter som sammankallande för
AUK och Ulla blir kontaktperson för avelsrådet. Ingående personer i AUK blir således:
Sonja Nilsson sammankallande, Ulla Thedin kontaktperson för SRRS avelsråd, Susan Falk,
Elisabeth Eek, Nicolette Hillbertz och våra hälsoinventerare Bitte Stjärnfeldt och Siv
Hansen.

§ 126:1

§102:3 Skrivelse Hayawani kennel ang. UK journalen §50:2, §76:2 Beslut: Karin har kontaktat SKK juridiska Yvonne Kekkonen. Enligt henne är det ytterst tveksamt att inhämta
uppgifter via någons hemsida utan tillstånd för att publicera någon annanstans då hemsidan
ägare innehar copyright på all information inkl layout. SKKs rekommendation är att all information som skall publiceras skal vi ha tillåtelse av den det gäller. Beslut: All information som publiceras i någon av SRRS publikationer eller SRRS hemsida skall ha godkänts
av den det gäller innan publicering såvida det inte är en offentlig handling eller resultat.

§126:2

AUK önskar göra ett nytryck av RR-skolan och då i A5 format som trycksak. Beslut:
bifalles.

§126:3

AUK föreslår en nedläggning av Aktivitetshäftet pga. dess inaktuella innehåll. Bordlägges:
Samtliga i SRRS/C vill läsa igenom häftet före beslut.

§ 127

RAPPORT AK Se text gällande UK

§ 127:1

§103:4 Revision av valphänvisningsreglerna enl. § 93.2.1/§ 95.21/2002 03 02, § 23:2,

KN

§51:1, §77:2 Karin presenterade material från AUK. Då styrelsen inte fått möjlighet att
läsa igenom materialet innan mötet anser man inte att beslut kan fattas. Beslut: Ärendet
bordlägges till nästa möte.
§ 128

RAPPORT ARBETSGRUPP FÖR RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER
Arbetet fortgår

KN

§ 129

RAPPORT MK
Samarbetsavtalet förkommit på posten. Beslut: Nytt skickas för påskrift till Magnus
Forsberg.

KN

§ 129 : 1

§104:3 Kontrakt för figurantutbildning i SRRS regi. Enl. § 24:2, 52:1, §78:1 Magnus har
kontaktat SBK och inga särskilda figurantkontrakt användes. Däremot informeras alla
figuranter om värdet av att de ställer upp för den klubb som bekostat utbildningen. Beslut:
Inte använda kontrakt som kan vara svåra att efterfölja däremot be lokalavdelningarna vara
noggranna med vilka de utbildar på SRRS bekostnad. MK får i uppgift att upprätta register
över utbildade figuranter inom SRRS organisationen.

MF

§ 130

RAPPORT TK
SRRS/TKs ledamöter avgår efter innevarande verksamhetsår. Beslut: SRRS tackar för den
tid Helena Sirén, Anna-Karin Häger och Lilly Elgström arbetat för SRRS med SRRS/TK
och hoppas de så småningom återkommer som verksamma inom organisationen.
SRRS/TKs synpunkter Domarval. Beslut: SRRS/C står fast vid att tävlingsriktlinjerna
måste revideras och påpekar att 2/3 SRRS/TK ledamöter var närvarande vid beslut att
SRRS/TK kommer med domarförslag till SRRS/C som därefter beslutar i ärendet. Det är
huvudsakligen en ekonomisk fråga som SRRS/C har huvudansvaret för.

MF

SRRS/TK protokoll 021017
SRRS/TKs förslag till prissättning av rea rosetter bifalles
SRRS/TKs förslag att Susan Falk tar över uppdateringen av alla SRRS listor från och med
nu bifalles.
SRRS/TK föreslår att Helena skriver verksamhetsberättelsen för 2002 och att SRRS/C gör
budget inför 2003. Beslut: Läggandet av budget åligger varje enskild kommitté. SRRS/C
emotser budget från SRRS/TK inom utsatt tid.
SRRS/TK ber om hjälp med utskrivandet av kritiklappar. Beslut: SRRS söker folk via
webben.
SRRS/TK föreslår att dem som inte närvarar vid prisutdelningen i samband med specialen
skall få betala in i förskott motsvarande porto och kuvert om fn 35:- för utskick. Beslut:
Personlig inbjudan skall gå ut till alla placerade listhundar där man kan välja mellan
förskottsinbetalning alternativt att närvara vid utdelningen av rosetter. Förslaget om
förskottsinbetalning av portoutlägg bifalles.
SRRS/TK synpunkter förslag på arbetsbeskrivning synpunkterna läggs tillhandlingarna.
Beslut: Be SRRS/TK göra en lathund över hur de arbetar och vad som skall göras för att
underlätta för nästkommande TK. Denna lathund sänds till Carina Pergren.
Protokollet Läggs till handlingarna
§ 130 : 1

§105:1 Officiella viltspårprov i SRRS regi. §79:1 SRRS/TK informerar om att det är rasklubben som måste skicka ansökan om att få stå som arrangörer av viltspårprov Beslut:
SRRS/NN ombedes ta reda på vilka krav som ställs på SRRS om detta bifalles av SKK
samt att vi skall efter att ha fått dessa ev. krav redovisade ta ställning till en ansökan gjord
av SRRS/C. Bordlägges i väntan på svar från SRRS/NN

§ 130 : 2

§105:2+3Ändringar av regler till viltspårslistan § 93.4.7/20020302, § 25 : 2 §53:2, §93.4.4
/§95.16/2001, § 25 : 3, §53:3 Beslut Inga regler kan ändras under innevarande tävlingsår av
hänsyn till de tävlande därför fortgår de regler som gällt under året fram tills årskiftet. Från
och med januari 2003 återgår reglerna till dem som gällde år 2001. SRRS/TKs förslag avslås därmed med motivering att flertalet protester kommit SRRS/C tillhanda mot att championatpoäng slår ut andra tävlande på ett missvisande sätt. SRRS/C uppmanar aktiva
”viltspårare” att komma med förslag om listans poängberäkning för tidigast ändring av
2001 års regler tävlingsåret 2004 om så önskas.
SRRS officiella utställningar SRRS/Förslag att låta SRRS/NN arrangera Specialen 2005
bifalles

SRRS/TK påpekar det låga intresset hos lokalavdelningarna att arrangera specialen och
SRRS/C beslutar att ytterligare en gång se över vinstfördelningssystemet. Bordlägges.
SRRS/TKs förslag att lokalavdelningarna kan teckna avtal med fodersponsor till specialen
2003 och 2004 bifalles under förutsättning att SRRS/Cs skyldighet inte sträcker sig till mer
än till utställningsdagen.
SRRS/TKs förslag om domare från Australien till specialen 2004 avslås pga. för dåligt
ekonomiskt underlag för godkännande. SRRS/C kommer att se över domarfrågan med ev.
nya SRRS/TK. Bordlägges.
SRRS/TK erbjuder sig att arrangera Öland 2003 Beslut: SRRS/C kommer att tillsätta en ny
arbetsgrupp som själva får välja medarbetare.
§ 130 : 3

§105:4 Riktlinjer bör arbetas fram rörande beslutsordning kring tävlingsverksamheten i sin
helhet i enlighet med stadgar. §53:5, §79:4 Revidering av Tävlingsriktlinjerna §79:6
SRRS/TK har gått igenom tävlingsriktlinjerna men dessa har ännu inte kommit SRRS/C
tillhanda Bordlägges.

§ 130 :4

§105:5 Förkomna vandringspriser §79:5Lilly E har erbjudit sig att ta på sig det ansvaret.
Redovisning har ännu inte inkommit till SRRS/Cs kännedom. Bordlägges.

§ 130 : 5

Agilityregler för SRRS lista Bifalles enligt AU beslut.

§ 130: 6

Skrivelse från Kennel Emoyeni´s ang. viltspårlistan
Skrivelse fr Solveig Bryn ang. Viltspårlistan Beslut: Information om §130:2 skickas till SB
och Kennel Emoyeni´s. Vi beklagar att beslutet tagit lång tid men då bakomliggande
faktorer varit svåra att få fram för att fatta rätt beslut har vi inte kunnat påskynda ärendet.

§ 131

RAPPORT Info
Förslag till omslagsbild SRRS Årsbok 2002 Beslut: Förslaget inskickat av Sonja Nilsson
bifalles.

MF

§ 132

RAPPORT Hemsidan

MF

§ 132 : 1

Webutbildning i SKKs regi . Köp av dokumentation? Finns utlagt på nätet vilka regler som
gäller. Utbildningen erbjudes x2 till våren. Kanske det då passar någon bättre.Beslut: Info
lämnas även till lokalavdelningarna. Bordlägges.

§ 132 : 2

Förslag weblayout inkommit från Jonas och Anna. De har lagt ned ett enormt arbete på en
väldigt fin sida men styrelsen känner att vi skulle behöva mer tid för att gå igenom detta
och helst en del åt gången. Beslut: Tillsammans med webmaster gå igenom varje avsnitt
samt diskutera fram bästa upplägg. Dock vill vi ha endast en bild som ingångsida.
Förslagsvis samma bild som på dagens rasinfobroschyr. Ärendet bordlägges.

§ 132 : 3

Webpolicy. SKKs webpolicy följs och SRRS har en egen utlagd på hemsidan som är
baserad på SKKs webpolicy.

§ 132: 4

SRRS/Diskussionsida §116 Beslut: krav på medlemsinloggning med fullständigt namn och
lösenord via riktig mailadress. Skall endast kunna läsas av inloggade medlemmar.

§ 132 : 5

Skrivelse fr Jonas Peterson ang. databas på hemsidan Beslut: förslaget avslås pga.
konkurrens med SKKs webservice.

§132 : 6

Hanhundskatalog på hemsidan Beslut: Förslaget avslås med motivation att SRRS önskar att
man använder sig av SRRS avelsrådsservice i första hand.

§ 133

RAPPORT RR-Nytt
Förslag fr SN till styrelsen ang RR.Nytt Beslut: SRRS/C tackar för förslaget och skall ha
det i åtanke när vi fattar beslut ang RR-Nytts framtid. Bordlägges.
Förslag fr SN till styrelsen produktionsplan RR-Nytt Beslut: SRRS/C tackar för förslaget
och använder det tills vidare fram tills ovan nämnda beslut är fattat.

§ 134

RAPPORT ARBETSGRUPP RR-Nytt §57, §109
CSB
En broschyr som demonstration av tryckeriets kvalitet har erhållits samt en prisuppgift om
24500:- för en tidning omfattande 16 sidor inlaga i fyrfärg A4 format inkl layout, repro och

AR

provtryck. Arbetsgruppen föreslår att en kontaktperson i styrelsen samt en redaktör utses
vilka bägge skall ha erfarenhet av tidningsproduktion. Dessa personer bestämmer var i
tidningen materialet skall hamna och skickar därefter allt material i råtext till Arkivbild.
Arbetsgruppen föreslår att listor och resultat tas bort ur tidningen och istället får sin plats på
webben. Lokalavdelningarna föreslås endast en sida var och att kommittéerna kan samsas
på en sida gemensamt. All deras övriga information skall kunna läsas på webben.
Arbetsgruppen föreslår att tidningen skall få en magazin karaktär med läsvärda artiklar och
reportage som intresserar alla. Man förordar även A4 format pga. att den är mer lättläst.
Camilla har bett arbetsgruppen komplettera med ytterligare trycksaker gärna i form av
någon rastidning samt offerter på olika antal inlaga, utskickskostnad, färg kontra svartvitt,
A4 kontra A5. Inget av detta har inkommit till dagens styrelsemöte vilket styrelsen
beklagar då vi efterlyst förslag angående tidningen under hela verksamhetsåret från
fullmäktige fram tills nu.
SRRS anser att tidningen blir alltför kostsam att producera samt att även utställnings och
andra tävlingsresultat har läsvärde rent historiskt sett. Tidningen är ett dokument över vad
som görs inom klubben och som sparas medan information på webben är den aktuella och
fortlöpande informationen. Bägge formerna behövs och vi kan enas om att utrymmet för
listor etc. kan begränsas men inte tas bort helt. Reportage från våra utställningar och övriga
arrangemang är också viktiga dokument över vår ras och rasklubbs utveckling framåt och
bör därför även fortsättningsvis ha sin plats i RR-Nytt. Vi håller med om att fyrfärg är
tilltalande men anser inte att vi i dagsläget har den ekonomi som erfordras för detta då vi
heller inte tror det räcker med 16 sidors inlaga om än i A4 format. RR-Nytt brukar hålla ett
sidantal om i snitt 64 sidor inlaga A5 vilket skulle betyda 32 sidor A4. Beslut: Förslaget i
sin nuvarande form avslås pga. ekonomiska skäl. RR-Nytt nr 4 produceras av Ulla Thedin
med Servicetryck som tryckeri. Vi tackar henne för att hon hjälper oss med nr 4. NR 1:
2003 produceras av Reidar Otterbjörk och förhoppningsvis hinner vi få ett par medhjälpare
till honom. Reidar skall undersöka alternativa tryckerikostnader samtidigt som vi
undersöker alternativa utskicksvarianter för att få en så bra tidning som möjligt till en
kostnad som SRRS kan bära. Vi tackar Bertil Fällman och Stefan Johansson för det arbete
de lagt ned och beklagar att SRRS ekonomiska situation inte ger utrymme för att prova
fyrfärgsalternativ i dagsläget.
§ 135

RAPPORT ARBETSGRUPPEN FÖR RASKOMPENDIUM §58, §84
Då SRRS/C ansett det nödvändigt att ställa in domarkonferensen pga. ekonomiska skäl
finns inte längre behov av nytt raskompendium med omedelbar verkan. Beslut:
Arbetsgruppen upphör tills vidare och SRRS/C tackar för allt nedlagt arbete som vi hoppas
kunna fortsätta med i ett senare skede.

§ 135 : 1

Raskompendiet förhandskopia § 94.1/§ 83.1/§ 69.2.1/§ 44.10/2001, § 27 : 1, § 58:1, §84:1
Beslut: se § 135.
Offert för kostnaderna för raskompendiet enl. § 27 : 2, § 58 : 2, §84:2 Beslut: se § 135.

§ 135 : 2
§ 135 : 3

Söka bidrag för Raskompendiet hos SKK § 94.1.2/§ 83.1.2/§ 69.2.2/2001, § 27 : 3, §58:3,
§84:3 Beslut: se § 135.

§136

RAPPORT ARBETSGRUPPEN FÖR EXTERIÖRDOMARKONFERENSEN 2003
Pga. en felaktigt lagd budget där större utgifter inte fanns medräknade samt Kassörens
kalkyl och revisorernas budget anser SRRS/C det oförsvarbart att genomföra
domarkonferensen 2003. Beslut: Brev till Svenska Dalmatinersällskapet och SKK med
meddelande om att vi tyvärr anser oss nödgade att ställa in konferensen med tillhörande
utställning. Fortsätta spara på det särskilda konto SRRS öppnat i Länsförsäkringar Bank
”Rasutvecklingsfonden” 9020 34 673 12 för att när vi har sparat ihop tillräckligt med
pengar kunna genomföra en bra domarkonferens. Brev skickat till berörda parter 021031.

§136:1

§ 137

bilaga

MF

CP

Revisorns budget ang. domarkonferensen. Revisorerna räknar med ett underskott om
40000:- för Domarkonferensen. Pengar som inte SRRS har tillgängliga och den förhöjda
medlemsavgiften inte hinner täcka på så kort tid (030101). Beslut: SRRS/C väljer att följa
revisorernas och kassörens rekommendationer om att ställa in konferensen.
RAPPORT ARBETSGRUPPEN FÖR STADGAR
§ 94.3/2001, § 28 , § 60 Arbetet ligger vilande i väntan på svar på SKK: s remiss. SKK har
skickat ut de nya stadgarna vilka vidarebefordras till Stadgekommittén samt Carina

CP

Pergren. Beslut: Stadgekommittén reviderar SRRS stadgar så de är anpassade efter SKKs.
Man bör också kontrollera hur man bäst förfarar över medlemsåterbäringen. Detta skall
föreslås i god tid till styrelsen för att kunna presenteras på kommande fullmäktige.
Bilaga

§137 : 2

Sonja ombedd att göra en organisationskarta att lägga ut på SRRS hemsida samt i RR-nytt
så våra medlemmar får en överskådlig och lättfattlig bild av SRRS organisation. Organisationskarta inskickad vilket vi tackar Sonja för. Då vi står i ett skede av förändringar vill vi
dock avvakta med beslut tills förändringarna är genomförda. Bordlägges.
Skrivelse från SRRS/NN ang. lokalavdelningarnas bokslut och egna organisationsnummer.
Se §123:5 Beslut: Camilla meddelar alla lokalavdelningarna vad som gäller.

§137:3

Sonja har fått i uppdrag av SRRS/C att inkomma med vilka kriterier som gäller för att bli
hedersmedlem inom SRRS. Dessa står i SRRS stadgar §3. Läggs till handlingarna

§137:1

§ 138

MH
RAPPORT PRRylboden
PRRylbodsansvariga har gjort en berömvärd presentation av sitt arbete och ekonomiska
situation. De har också kommit med bra förslag på inköp. Då vår ekonomiska situation inte
tillåter alltför stora lager har vi valt bland deras förslag och beslutat om inköp av penna,
muggar, komplettering av T-shirts samt kalendrar som dock de senare skall vara förbetalda
innan beställning. PRRylboden representeras av Maude på Älvsjömässan samt av Annika i
Göteborg. De har fått transporthjälp till varor genom annonsering på hemsidan.
PRRylbodsansvariga får i uppdrag att hämta årsböcker hos Catharina Tandefeldt mot
transportkostnad. Dessa skall försöka säljas vid Älvsjömässan som julpaket. Överblivna ex
utdelas för förvaring hos styrelsemedlemmarna jämt fördelade för att senare försöka avyttra
dem vid olika evenemang. Punkten omedelbart justerad pga. kort om tid till Älvsjömässan.

§ 139

RAPPORT LOKALAVDELNINGAR

§ 139 : 1

Bilaga

CSB

Protokoll SRRS/Övre Norra, SRRS/Sthlm, SRRS/Skåne, SRRS/Mellan Läggs till
handlingarna

§139 : 2

Brev fr Malena Hallberg ang. vilspårtävling Alfta. Beslut: Då ärendet är utagerat läggs det
till handlingarna

§ 140

RAPPORT ARBETSGRUPP FÖR STÖTTNING AV RR-ÄGARE §63, §89 , §115
Tobias har gått ut med en förfrågan till samtliga lokalavdelningar varav endast SRRS/NN
svarat. Tobias går ut med en påminnelse. Bordlägges

§ 141

Ordförandes avgång
Alexander Rezaei har pga. personliga skäl tvingats avgå innan mandatperioden är över.
SRRS/C beklagar hans situation och att vi mister en god arbetskamrat men förstår att hans
tid inte räcker till för SRRS i nuläget. Beslut: Camilla sätter ut meddelande på SRRS
hemsida samt Alex skriver i RR-Nytt.
Utse tillförordnad ordförande Beslut: SRRS/C tillförordnade vice ordförande Magnus
Forsberg att ta över ordförandeklubban verksamhetsperioden ut.
Utse vice ordförande Beslut: Carina Pergren valdes till ny vice ordförande
Ansvarig utgivare Beslut: Magnus Forsberg valdes till ny ansvarig utgivare. Dock skall
det vara hela styrelsens ansvar vad som publiceras i SRRS publikationer och på webben
därför kvarstår kravet att allt skall korrekturläsas av hela SRRS/C. Camilla ordnar papper
för ändring hos PRV. Alexander Rezaei kvarstår som ansvarig utgivare formellt tills
ändringen är noterad hos PRV.
Tecknandet av konton inom SRRS Beslut: SRRS konton tecknas av Magnus Forsberg
och Henrik Hjelm. Alla utbetalningar skall attesteras av Magnus Forsberg före utbetalning
sker.

§ 142

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 142:1

Presentkort från Bamses Bollar SRRS har vunnit ett presentkort á 100:- att utdelas på
valfritt arrangemang. Detta genom att ridgebackägare handlat så mycket i webbutiken
Bamses Bollar. Beslut: För att få fler medlemmar att besöka SRRS hemsida anordnas en
tävling som går ut på att man skickar in det bästa egenhändiga julkortet till hemsidan.
SRRS medlemmar får därefter rösta fram vinnande kortet via hemsidan. Camilla meddelar
webmaster.

TJ
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§ 142:2

Intresseansökan Henrik Nilsson. På SRRS/Cs upprop i RR-Nytt nr 3 angående ytterligare
KN
person till AK har vi fått ett svar. Då vi nu istället gjort en sammanslagning av AK och UK
till AUK anser vi att kommittén för närvarande är fulltalig men vill gärna utnyttja Henriks
tjänster i annan kommitté. Då han specificerat sitt intresse för rasens mentalitet Beslutar vi
att tillfråga Henrik om han kan tänka sig att ingå i SRRS/MK. Camilla skickar förfrågan till CSB
honom.

§ 142:3

Förslag arbetsbeskrivning. Ulla Thedin har skickat in ett förslag på befattningsbeskrivning
gällande annat hund sällskap. SRRS/C tackar för förslaget och beslutar att arbeta vidare
med vår arbetsbeskrivning utifrån detta. Ärendet bordlägges.

§ 142: 4

Bildandet av en jaktkommitté. Då Rhodesian ridgeback ursprungligen är en jakthundsras
CSB
och dessutom används om än sparsamt i Sverige men desto mer utomlands som jakthund i
olika sammanhang anser SRRS/C att det vore idé att sammanställa dels hur många
ridgebacks som arbetar aktivt med jakt, hur de arbetar och till vad samt att man presenterar
även rasens jaktliga förmåga i raspresentationen. Kommittén ska verka aktivt för att
framhäva ridgebackens jakthistoria mot organsiationer utanför klubben, klubbens
medlemmar, nya valpspekulanter mm. För att detta skall kunna ske behövs en jaktkommitté
med personer väl insatta i frågan. Beslut: Tillfråga personer inom klubben med vad
styrelsen bedömer ”rätt” kunskaper inom området.

§142 : 5

Fullmäktige 2003 planeras hållas på Scandic Hotel Upplandia i Uppsala den 12 april kl
11.00. Lokal erbjudes för ca 40 p till en kostnad om 3472:-. Ev. motioner som önskas få
behandlade vid fullmäktigemötet ska skriftligen avlämnas till styrelsen senast 1 mars 2003.
Beslut: Tobias bokar lokal

TJ

§142 : 6

Skrivelse angående hjälp att samla in allt som skrivits om rasen. Beslut: Lägga ut förfrågan
på SRRS hemsida om det finns någon intresserad person som vill kartlägga all skriven
litteratur om Rhodesian Ridgeback 1600 tills nu för att ingå i den antologi som nämns i
CSB
brevet. Camilla meddelar författaren.

§ 143

MÖTETS AVSLUTANDE
Magnus avslutar mötet och nästa möte blir i Stockholm den 19 januari.

Vid pennan: Camilla S-Birgersson

Justeras av:
Magnus Forsberg

Carina Pergren

___________________________

___________________________

