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Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-08-02  
 

Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Sekr. Karin Nilsson, Patrik Steen samt Maria 
Hjelm. Anders Ling hade anmält förhinder. 
 
§ 43 Mötets öppnande 
Magnus hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 Protokollförare och protokolljusterare 
Karin Nilsson utsågs att föra mötesprotokoll. Maria Hjelm utsågs till justerare. 
 
§ 44 Föregående mötesprotokoll 
Styrelsen ändrade en formulering som kunde missförstås i §26:2 i protokollet från 
mötet 2003-06-28: 
”...Magnus åtog sig att fråga rosettansvariga om de kan inköpa priser till BIR och 
BIM samt till lydnadsprovsvinnare, med uppnått 1:a pris, i samtliga 
lydnadsklasser.” ändrades till ”... Magnus åtog sig att fråga rosettansvariga om de 
kan inköpa priser till BIR och BIM samt till vinnaren  av varje lydnadsklass, om 
den uppnått 1:a pris.” 
 
§ 45 Rapport sekreterare. Post in/ut 
Se bilaga 1. Mail från Margareta Lantz, Kennel Stenänga, om ett nyinstiftat 
vandringspris; ”Kennel Stenänga VP till bästa hane eller tik med Ch Aakemba 
King Astor Gi´Fumo CV i sin stamtavla” att årligen delas ut på Specialen från och 
med år 2003. 
Styrelsen accepterade att priset ska delas ut på Specialen fr o m år 2003, men vill 
att givaren av priset skall vara behjälplig med att hålla reda på vilken hund som 
skall vinna pokalen och med att tillse att priset inte kommer bort. 
 
§ 46 Ekonomi 
Se bilaga 2. Resultaträkningen från kassören hade studerats och lades till 
handlingarna. 
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§ 47 Medlemsärenden 
 
§ 47:1 Rapport om nya eller avgående medlemmar 
Maria Hjelm rapporterade två nya kullar valpmedlemmar. Antalet medlemmar är 
nu 1346 vid senaste notering. Styrelsen beslöt att Maria ska fortsätta att undersöka 
hur många medlemmar som efter att ha varit valpmedlemmar övergår till att 
betala fullt medlemskap. 
 
§ 47:2  Problem med en del medlemmars medlemskap trots erlagd årsavgift 
Det beslutades att Maria omedelbart skall ta kontakt med SKK’s 
medlemsansvariga och försöka lösa frågan om medlemskap för de medlemmar 
som drabbats av den s k ”30-kronan”, d v s fallit ur medlemsregistet p g a 
felaktigheter vid fakturering av årsavgift.  
De medlemmar som står utanför medlemskap p g a ”30-kronan” skall genast 
återplaceras i registret. 
  
§ 48 Rapport AU 
AU-beslutet, som gällde fastställande av kommissarie och styrelse till Specialen 
2003 fastställdes. 
 
§ 49 Rapport AUK, MK och Arbetsgruppen för Rasspecifika Avelsstrategier 
 
§ 49:1 Inbjudan till uppfödarkonferensen  
Se bilaga 3. Lördagens program var fortfarande inte fastställt. Styrelsen beslutade 
ta kontakt med MK om detta. 
 
 § 49:2 Hälsoenkäten för hundar födda år 1999 och 2000 
Se bilaga 4. Styrelsen hade mottagit hälsoenkäten och varit mycket nöjd med allt 
arbete som lagts ned på denna. 
 
§ 50 Rapport JK 
Magnus meddelade att JK kommer att sända in en rapport från sitt arbete med jakt 
med RR. 
Styrelsen beslutade tillfråga Jonas Peterson om möjlighet att få in JK’s 
dokumentation på hemsidan. 
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§ 51 Rapport TK 
 
§ 51:1 Ölandsutställningnen 
Patrik rapporterade fortsatta problem att få tag på ringsekreterare. 
 
§ 51:2 Ändring av poängberäkningssystem till agilitylistan 
Listansvariga Jenny Arvholm arbetar vidare med att fullända det nya 
poängberäkningsystemet i agility. 
 
§ 51:3 Tävlingsriktlinjer 
Styrelsen beslutade att bästa möjliga tävlingsriktlinjer måste fastställas. 
Fördelningen av vinster 80 % / 20 % upplevs som orättvis. 
 
§ 52 Rapport Hemsidan. Uppdateringsproblem med hemsidan 
Styrelsen beslöt att be Jonas Peterson att arbeta vidare på att utveckla 
användbarheten hos hemsidan. 
 
§ 53 Rapport Ridgeback-Nytt 
Styrelsen var ganska nöjd med tidningen. Kritiken som kommit är att artiklar är  
lite inaktuella.Styrelsen motser gärna fler reportage och artiklar. 
 
§ 54 Rapport pRRylboden 
Det fanns inget nytt att rapportera. 
 
§ 55 Rapport Lokalavdelningar 
Inget nytt att rapportera. SRRS/C har inte fått ett enda mötesprotokoll under den 
senaste perioden, men beslöt att i fortsättningen skicka ut påminnelser inför sina 
möten. 
 
§ 55:1 SRRS Mellans ansökan om att anordna Specialen år 2006 
Se bilaga 5. Styrelsen tog tacksamt emot ansökan och inväntar fler ansökningar. 
 
§ 55:2 Rapport lokalavdelningskonferens 
Styrelsen fann september månad alltför fylld av andra aktiviteter och föreslog 
oktober-november. 
Dock måste lokalavdelningarna tillfrågas samt inkomma med förslag om datum 
och plats. Magnus utsågs att sköta kontakten med lokalavdelningarna. 
 
§ 56 Ungdomsmedlemskap 
Karin utsågs att ta kontakt med Svensk Hundungdom för att utreda 
konsekevenserna för SRRS del. Högre ålder på ungdomsmedlemmarna än 18 år är 
dock ej önskvärt. 
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§ 57 Övriga frågor 
 
§ 57:1 Sinusprojektet 
Styrelsen beslutade att de 250 kronorna som Helena Sirén inbetalat skall 
återbetalas, eftersom projektet är avslutat. 
 
§ 57:2 Gåva till fonder 
Se bilaga 6. Styrelsen föreslog att SRRS Mellan skänker de pengar auktionen kan 
inbringa till en idag pågående verksamhet, exempelvis till MK’s MH-verksamhet. 
 
§ 57:3 Pokaler 
Se bilaga 7. Avslogs av principskäl av styrelsen trots den relativt låga kostnaden. 
 
§ 58 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte beräknas bli den första helgen i oktober. 
 
§ 42 Mötet avslutas 
Magnus avslutade mötet 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
 
Karin Nilsson 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
Maria Hjelm  Magnus Forsberg  
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Bilaga 1 till mötesprotokoll 2003-08-02 
 
Från: Margareta <lantz@sjobo.nu> 
Skickat: 2003-07-21  17:34:13 
Till: srrs.ordforande@srrs.org 
Kopia: srrs.sekreterare@srrs.org, srrs.kassor@srrs.org, 
srrs.ledamot1@srrs.org, srrs.ledamot2@srrs.org, 
anders.ling@quicknet.se 
Ämne: Vandringspris 
 
 
Till 
 
Styrelsen för 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 
 
Undertecknad kennelinnehavare för STENÄNGA kennel 
önskar instifta ett vandringspris att utdelas på av SRRS anordnad 
Specialutställning (den stora sommarutställningen) 
 
Priset består av en silverbägare från 1950, Z8, 13,7 
cm hög, övre diameter 10,4 cm samt bottendiameter 6,7 cm. Värderad 
till ca.3500 kr. 
  
Märkt: Bankdirektör E.C:son Herslows  Hederspris 
 
Tänkt ny inskription: Kennel Stenänga Vandringspris 
2003 
 
Statuter enligt nedan: 
 
KENNEL STENÄNGA VP till bästa hane eller tik med  
Ch Aakemba King Astor Gi´Fumo CV i sin stamtavla. 
 
Priset uppsätts till årlig tävlan vid SRRS 
Ridgeback-Special att tilldelas bästa hane eller tik med ASTOR i 
sin stamtavla. 
I de fall hanhund och tik får samma placering 
erövrar den hund priset som har Astor närmast i sin stamtavla. Går 
hundarna fortfarande inte att skiljas åt, avgör domaren. 
Den hundägare som med samma eller olika hundar 
erövrat priset fyra gånger erhåller priset för alltid.  
Priset kan intecknas men ej erövras av donator. 
Med priset följer ett album där inteckningarna förs. 
Donerat 2003 av Margareta Lantz 
 
Sjöbo 2003-07-21 
 
Margareta Lantz 
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Bilaga 2 till mötesprotokoll 2003-08-02 
 
Resultaträkning Hansa, Utskrivet: 2003-07-31 12:16 Sida: 1 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige - SRRS Period 2003-01-01 : 2003-12-31 
Senaste bokföringsdag 2003-07-31 Exakt notation 
Jämförelse: Budget i % 
Alla använda konton 
Budget Utfall Jämförelse  
RÖRELSEINTÄKTER  
Försäljning och utförda arbeten 
3011 Försäljning pRRylboden 65 000,00 25 436,00 -60% 
3020 Medlemsavgifter för året 325 000,00 223 011,75 -31% 
3021 Familjemedlemsavgifter för året 11 250,00 1 382,25 -87% 
3022 Valpköparmedlemsavgifter för året 30 000,00 20 580,00 -31% 
3100 RR-Nytt Annonsintäkter 5 600,00 2 750,00 -50% 
3102 RR-Nytt intäkter Kennelreg 3 000,00 3 400,00 +13% 
3110 Årsböcker sålda 18 000,00 250,00 -98% 
3111 Årsbok annonser 10 000,00 11 150,00 +11% 
3150 Internetintäkter Kennellänkar 6 000,00 6 900,00 +15% 
3180 UppfödarJournalen prenumeration 1 500,00 1 000,00 -33% 
3181 Avelspärmar 6 000,00 350,00 -94% 
3182 Valphänvisning 11 000,00 4 700,00 -57% 
3199 Övriga intäkter 5 000,00 0,00 -100% 
3310 Specialen 43 000,00 -10 321,30 -124% 
3320 Askersund 15 000,00 0,00 -100% 
3321 Öland 5 500,00 2 760,00 -49% 
3620 Frakt & emballage, prrylboden intäkt 2 709,00 
3650 Lokalavdelningarnas resultat 30 000,00 0,00 -100% 
Summa Försäljning och utförda arbeten 590 850,00 296 057,70 -49% 
Summa RÖRELSEINTÄKTER 590 850,00 296 057,70 -49% 
RÖRELSEKOSTNADER 
Rörelsens kostnader 
4900 Lagerändring -30 000,00 -1 962,00 -93% 
4010 RR-Nytt kostnader -70 000,00 -25 905,00 -62% 
4011 Inköp pRRylboden -25 000,00 -7 555,93 -69% 
4013 Frakt prrylboden varuinköp -8 000,00 0,00 -100% 
4110 Årsbok kostnader -25 000,00 -10 000,00 -60% 
4180 Uppfödarjournalen kostnader -5 500,00 -1 631,00 -70% 
4181 Avelspärmar, rasdata mm -4 000,00 -2 729,50 -31% 
4182 Valphänvisningar, återbetalning -5 500,00 -1 700,00 -69% 
4310 Specialens kostnader -37 000,00 0,00 -100% 
4320 Askersund kostnader -10 000,00 0,00 -100% 
4322 Askersund vinstdelning -3 500,00 0,00 -100% 
Sida: 1 Hansa Financials (Första sidan) 
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Resultaträkning Hansa, Utskrivet: 2003-07-31 12:16 Sida: 2 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige - SRRS Period 2003-01-01 : 2003-12-31 
Senaste bokföringsdag 2003-07-31 Exakt notation 
Jämförelse: Budget i % 
Alla använda konton 
4323 Öland -7 300,00 0,00 -100% 
4325 Stamboksföringsavgift -4 000,00 2 270,00 -156% 
6010 Lokalhyra -4 000,00 0,00 -100% 
6100 Konferenser -6 000,00 -505,00 -91% 
6102 Lokalavdelningskonferens -40 000,00 0,00 -100% 
6105 Domarkonferens -20 000,00 0,00 -100% 
6151 Styrelsen Reskostnader -20 000,00 -2 749,00 -86% 
6153 Övriga administrativa kostnader -3 000,00 -2 400,00 -20% 
6154 Bokslut 2003 -2 500,00 0,00 -100% 
6158 Fullmäktigemöte -5 000,00 -4 452,00 -10% 
6159 Delegatkostnader -1 700,00 -1 763,00 +3% 
6160 Extra fullmäktigemöte -5 000,00 0,00 -100% 
6201 Avelskommitté -30 000,00 -7 177,00 -76% 
6202 Uppfödarkommittén -900,00 
6204 Mentalkommitté -13 000,00 0,00 -100% 
6206 Tävlingskommitté -2 500,00 0,00 -100% 
6207 Övriga kommittéer och arbetsgrupper -3 000,00 0,00 -100% 
6250 Resekostnader övriga -3 000,00 -192,00 -93% 
6460 Förbrukningsmaterial (toner, papper etc) 
-2 000,00 0,00 -100% 
6470 Annons årsvis hos SKK-radannons -2 200,00 -1 445,00 -34% 
6472 Julannons Hundsport -5 000,00 0,00 -100% 
6800 Internetkostnader -4 000,00 -1 462,00 -63% 
6810 Telefonmöte styrelsen -8 000,00 -2 385,00 -70% 
6811 Telefon -2 000,00 0,00 -100% 
6849 Porto, medlemsavgift -77,00 
6850 Porto, allmänt -5 000,00 -3 377,50 -32% 
6851 Porto, Frakter från pRRylboden -3 235,50 
6852 Porto Ridgeback-Nytt -28 000,00 -8 052,00 -71% 
7351 Avskrivning kundfordringar -1 500,00 -1 101,00 -26% 
7353 Avskrivning inventarier -3 375,00 0,00 -100% 
7355 Medlemssåterbäring lokalavdelning -30 000,00 0,00 -100% 
7681 SKK Klubbförsäkring -600,00 -660,00 +10% 
7689 SRRS/SKK Medlemsregister -35 000,00 -31 871,00 -8% 
7690 Övr kostnader -5 000,00 -150,00 -97% 
Summa Rörelsens kostnader -525 175,00 -123 167,43 -76% 
Summa RÖRELSEKOSTNADER -525 175,00 -123 167,43 -76% 
Sida: 2 Hansa Financials 
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Resultaträkning Hansa, Utskrivet: 2003-07-31 12:16 Sida: 3 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige - SRRS Period 2003-01-01 : 2003-12-31 
Senaste bokföringsdag 2003-07-31 Exakt notation 
Jämförelse: Budget i % 
Alla använda konton 
RÖRELSERESULTAT 65 675,00 172 890,27 +163% 
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 65 675,00 172 890,27 +163% 
RESULTAT EFTER ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 
65 675,00 172 890,27 +163% 
Finansiella intäkter och kostnader 
8020 Ränteintäkter/påminnelseintäkter 180,00 
8025 Valutadifferenser -1 124,95 
8150 Dröjsmålsavgifter leverantörsskulder -89,00 
8170 Avgifter posten -2 000,00 -922,50 -53% 
Summa Finansiella intäkter och kostnader -2 000,00 -1 956,45 -2% 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
63 675,00 170 933,82 +168% 
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 
63 675,00 170 933,82 +168% 
RESULTAT FÖRE SKATTER 63 675,00 170 933,82 +168% 
RESULTAT EFTER SKATTER 63 675,00 170 933,82 +168% 
Sida: 3 Hansa Financials (Sista sidan) 
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Bilaga 3 till mötesprotokoll 2003-08-02 

Inbjudan till uppfödarkonferens 2003 
 
Datum:  20-21/9 - 2003 
 
Plats:   Vilsta sporthotell och vandrarhem i Eskilstuna 
 
Innehåll:  Lördagen anordnas av SRRS/MK  
 Programmet ännu inte färdigtställt. 
  Start och samling 10,00 med kaffe 

Avslut vid 17,00 
  Middag  
  På kvällen finns tid för diskussioner. 
 
  Söndagen startar vi kl 9,00 och avslutar kl 15,00 

AUK redovisar rasen förr och nu. Statistik hämtad ur SKKs 
rasdata, vårt avelsregister och hälsoenkäter. 
Märta Ericsson från SKK håller i diskussion om RAS* och 
hur vi går vidare. 
 

Boendekostnad: Enkelrum 495:- per deltagare och natt. Dubbelrum 325:-per 
deltagare och natt. Rummen har hotellstandard.  

 
Förtäringskostnad: 460:- för två dagar. Lö fm kaffe, lunch, em kaffe och 

middag. Sö frukost, fm kaffe, lunch och em kaffe. 
 
Övrigt: Hund får medtagas. Restaurang med fullständiga 

rättigheter.  
 
 
 
Anmälan: Sker senast den 31/7 genom att betala ovanstående 

kostnad för ert boende och/eller förtäring till  
SRRS pg 64 00 34-5.  
Anmälan är bindande 
 
OBS!  Vid boende i dubbelrum måste det uppges på 
inbetalningskortet vem ni delar det med. 
 
 
Välkomna! 

 
 
Har ni frågor kan ni kontakta Elisabeth Eek libban@compaqnet.se tfn: 08-571 685 58 
eller Ulla Thedin ulla.thedin@swipnet.se tfn: 014-18 10 01 
 
 
*RAS:SKK  kräver att alla raser har en avelsstrategi sk. RAS som ska vara inlämnad 
under år 2004.  Se bilaga. 
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Bilaga 4 till mötesprotokoll 2003-08-02 
 
Hälsoenkäten för hundar födda år 1999 och 2000. 
 
 
Så var det då dags för vår sista sammanställning av ”Hälsoenkäten”. 
Vi (undertecknade) vill med detta säga tack för oss och hoppas på att den 
nya AUK tar över där vi slutat. 
Sammanfattningsvis är vi trots allt lite besvikna på att inte flera har svarat 
och vi hoppas till kommande år att uppfödarna kan stöta på sina 
valpköpare, så att fler skickar in svaren.  
Vi tror ändå att vi har fått in fler svar än vad som är ”normalt”, vid sådana 
här undersökningar och till alla Er som tagit er tid till detta: Ett Stort Tack! 
 
Några större förändringar kan vi inte se jämfört med tidigare 
sammanställningar. Utan vi har faktiskt en tämligen frisk ras, och det beror 
kanske på öppenheten mellan uppfödarna och vår tillgång till ”Data om 
Valpkull”, som de flesta uppfödarna skickar in till AK. 
 
 
Med detta tackar vi för oss och önskar alla en skön sommar, 
Siv och Bitte.  
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Hälsa och temperament hos våra hundar födda 
1999+2000. 

 
 

Registrerings statistik och antal svar. 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
101 82 158 152 206 184 257 229 330 

svar /24 svar /23 svar /46 svar /49 svar /74 svar /64 svar /109 svar /72 Svar/133 
 
 

1999 2000 
334 319 

svar /67 Svar/148 
Totalt skickade vi ut 560 enkäter, därav kom ca 10% i retur pga okänd adressat. Av 
resterande enkäter har det inkommit 215 svar, eller ca 42,7%.  
 
Allmäntillstånd (antal som har svarat på frågan 194 st.) 

mycket gott gott medelgott dåligt mycket dåligt 
104 18 5 1 0 

 
Har förväntningarna uppfyllts (antal som har svarat på frågan 194 st) 

 Antal Ja Antal Nej 
Speciell anledning till att ni har valt RR 188 20 

Uppfyllts 188 4 
Använder ni hunden till något speciellt 78 122 

De flesta har fastnat för mentaliteten hos RR och även den vackra utstrålningen. Många som 
svarat har dessutom RR i bekantskapskretsen eller har/har haft RR tidigare och kan inte tänka 
sig någon annan ras. Nästan hälften gör något aktivt med sin RR. Allt från rent sällskap på 
promenaderna via ridsällskap, lydnad, bruksträning till viltspårning och jakt. Många gör mer 
än en sak med sin hund. Det ena förtar inte det andra. 

 
Dermoid Sinus (antal som har svarat på frågan 215 st) 
 Antal Ja 
Har hunden haft/eller har den sinus 3 
Är hunden opererad för sinus 2 
Hur blev resultatet av operationen  
Helt frisk 2 
Inte helt frisk  
 
Hudproblem/Allergi (antal som har svarat på frågan 211st) 
 Antal Ja 
Haft problem med huden 70 
Demodex 4 
Klåda/irriterad hud 48 
1ggr/år 2 
oftare än 1gång/år 20 
mindre än 1ggr/år 6 
Allergi 26 
Diagnosen ställd hos vet. 7 
Allergitestade 10 
Allergiska reaktioner enligt test mot: Endast 5 har angivit orsak till allergi: 2st foderallergi, 1st 
gräsallergi 1st damm och kvalsterallergi och slutligen 1st allergisk mot rengöringsmedel. 
 
Ögonproblem (antal som har svarat på frågan 206st) 
 Antal Ja 
Har hunden haft/eller har den problem med ögonen 13 



 

 12 

Diagnosen ställd hos vet 10 
Entropion (ögonlocket rullar inåt och irriterar ögat) 3 
Ektropion (hängande undre ögonlock) 0 
Trichiasis (att normala ögonhår böjer sig inåt mot ögat) 0 
Distichiasis (felriktade ögonhår) 1 
Andra ögonproblem 13 
Andra ögonproblem är: Vanligast är ”vanlig” ögoninflammation. I samband med allergi 
förekommer även klåda/irritation och rinnande ögon. 
Öronproblem (antal som har svarat på frågan 207st) 

 Antal Ja 
Öroninflammation 60 
Hur ofta ca.1ggr/år 15 

mer än 1ggr/år 7 
mindre än 1ggr/år 34 

Andra öronproblem 35 
Andra öronproblem är: Svamp är vanligast under andra öronproblem, men även trånga 
örongångar som genererar ökad vaxproduktion som medför problem med ”kletiga” öron. Även 
trasiga öronlappar (nederkanten) vintertid förekommer. 
 
Infektioner  

 Antal Ja 
Halsinfektion 20 

Hur ofta ca. 1ggr/år 2 
oftare än 1ggr/år 5 
mindre än 1ggr/år 8 
Urinvägsinfektion 21 
Annan infektion 19 

Andra infektioner är: Vanligast hos hanhunden var förhudskatarr och hos tiken var slidkatarr 
vanligast.  
 
Cancer/Tumörer (antal som har svarat på frågan 201st) 

 Antal Ja 
Fått diagnosen cancer/tumör 3 

Juvertumör - 
Skelettcancer - 
Testikelcancer - 

Lymfkörtelcancer - 
Annan cancer/tumör 3 

Cancer/tumörer: 1st leukemi, 1st med tumörer på större inre organ samt 1st med ofarlig 
hudförändring/tumör  
 
Hjärtproblem  (antal som har svarat på frågan 202st) 
 Antal Ja 
Fått diagnosen hjärtsjukdom 1 
 
Sköldkörtelhormonrubbning (antal som har svarat på frågan 200st) 
 Antal Ja 
Fått diagnosen  0 
 
Epilepsi (antal som har svarat på frågan 200st) 
 Antal Ja 
Haft/eller har den epilepsi 2 
 
Mag-/Tarmproblem  (antal som har svarat på frågan 200st) 

 Antal Ja 
Haft magsäcksomvridning 0 

Haft andra mage-/tarmproblem 10 
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Navelbråck (antal som har svarat på frågan 195st) 

 Antal Ja 
Haft/eller har den  12 

Opererad  för navelbråck 0 
 
 
Tand och bett status (antal som har svarat på frågan 205st.) 

fulltandad Saknar 1 eller 
fler tänder 

saxbett överbett underbett tångbett 

175 30 117 5 - - 
 
Sterilisering (antal som har svarat på frågan 113st) 
 Antal Ja 
Är hunden steriliserad 5 
 

4 av dessa var orsakade av skendräktighet 
 
Skendräktighet (antal som har svarat på frågan 115st) 

 Antal Ja 
Blir din tik ofta skendräktig  54 

Efter varje löp 32 
Använt medicin 10 

 
Livmoderinflammation (antal som har svarat på frågan 110st)  

 Antal Ja 
Behandlad för livmoderinfl.  2 

 
Komplikationer vid valpning  

 Antal Ja 
Fått valpar 10 

Blivit förlöst med kejsarsnitt  2 
P g a värksvaghet 0 

P g a andra komplikationer 2 
 
Testikelproblem (antal som har svarat på frågan 90st) 

 Antal Ja 
Testiklarna ej på plats 7 

Kastrerad 7 
 
Prostatabesvär (antal som har svarat på frågan 85st) 

 Antal Ja 
Fått diagnosen prostatabesvär  1 

 
Njurproblem (antal som har svarat på frågan 201st)  

 Antal Ja 
Fått diagnosen njurproblem 1 

 
Höftledsdysplasi (HD) (antal som har svarat på frågan 210st) 

 Antal Ja Antal Nej 
Är HD-röntgad  161 49 

Om nej vad är orsaken till att den ej är röntgad   
ej informerad  6 

ej i avel  21 
ingen symtom  9 

Har hunden HD 19  
Några problem med detta  - 
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Armbågsledssdysplasi (AD) (antal som har svarat på frågan  209st) 
 Antal Ja Antal Nej 

Är AD-röntgad  147 62 
Om nej vad är orsaken till att den ej är röntgad   

ej informerad  11 
ej i avel  23 

ingen symtom  11 
Har hunden AD  13st/1,4st/2 

Några problem med detta  - 
 
 
Andra ledsjukdomar (antal som har svarat på frågan 200st) 

 Antal Ja 
Fått diagnosen osteochondros (OCD)   2 

Vilken led   
Skulderled - 

Knäled 1 
Hasled 1 
Andra - 

 
Hälta (antal som har svarat på frågan 197st) 

 Antal Ja 
Haft problem med hälta   16 

Genomgått utredning för sin hälta  15 
 
Tass och kloproblem (antal som har svarat på frågan 196st) 

 Antal Ja 
Haft tassproblem   13 

Genomgått utredning för detta 5 
Haft kloproblem 6 

Genomgått utredning för detta 2 
 
Andra sjukdomar (antal som har svarat på frågan 192st) 

 Antal Ja 
Diverse andra sjukdomar   18 

 

Vanligast var problem med analsäckarna. Några fall av Erlichios och några med växtvärk. 
 
Olycksfall  (antal som har svarat på frågan 211st) 

 Antal Ja 
Bitskador p g a hundslagsmål 17 

Trafikolycka 1 
Ormbett 8 
Annat 33 

Andra olycksfall var: Många olycksfall är skärsår i tassarna pga. vassa föremål eller glasskärvor. 
En hel del insektsbett förekommer, samt hos valpar att de äter en massa olämpliga saker som leder 
till operationer eller förgiftningar. Ormbett har blivit vanligare på de här två årskullarna. Är vi mer 
ute i skog och mark och jobbar med hundarna? 
Temperament (antal som har svarat på frågan 207st) 

 Antal Ja 
Bedömer du hundens temperament    

Mycket gott 155 
Gott 39 

Medelgott 6 
Dåligt 3 

Mycket dåligt 2 
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Om du inte är nöjd, vad är detta  
Aggressiv mot andra hundar 13 
Aggressiv mot människor - 
Nervös /osäker/skygg för andra hundar 10 
Nervös /osäker/skygg för andra människor 11 
Är inte barnvänlig enstaka 
Annat 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasstandardens beskrivning (antal som har svarat på frågan 196st) 

 Antal Ja Antal Nej 
Känner till beskrivning om temperament   187 9 
Den vanligaste avvikelsen från standard är att hunden inte är reserverad och väldigt glad i folk. 
Därefter kommer de som tycker deras hund är nervös feg och mesig eller liknande. 
Sen finns det några som vaktar för mycket. 
 
Om inte Hunden lever längre orsak till att den dog/blev avlivad  
(antal som har svarat på frågan 8st) 

 Antal Ja 
Sjukdom 2 
Olycka 1 

Temperamentsproblem 2 
Annat 3 

 
Höjden på våra RRtikar varierade ifrån 53cm-70cm och vikterna var 23kg-43kg. 
Höjden på våra RRhanar varierade ifrån 63cm-78cm och vikterna var 34kg-60kg. 
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Bilaga 5 till mötesprotokoll 2003-08-02 
 
Subject:  
Ansökan om att anordna Specialen 2006 
From:  
anders.ling@se.abb.com 
Date:  
Thu, 03 Jul 2003 16:32:26 +0200 
To:  
srrs.sekreterare@srrs.org 
 
 
Hej Karin, 
 
SRRS Mellan ansöker härmed om att anordna specialen 2006. 
Specialen planeras att hållas antingen i Värmland eller i 
Västmanland 
beroende på platstillgång. 
 
Behövs ytterligare information, vänligen kontakta Anders Ling, 
anders.ling@quicknet.se, 
 
MVH 
 
SRRS Mellanavdelningen 

 
 
Bilaga 6 till mötesprotokoll 2003-08-02 
 
Subject: 
Fonder 
From: 
anders.ling@se.abb.com 
Date: 
Wed, 23 Jul 2003 16:14:23 +0200 
To: 
Camilla S-Birgersson <camilla.s-birgersson@telia.com>, Patrik 
Steen <patriksteen@telia.com>, Maria Hjelm <maria@duab.com>, 
anders.ling@se.abb.com, srrs/c_ordf_M Forsberg 
<magnus.foppaforsberg@telia.com>, Karin Nilsson <karin-
nilsson@privat.utfors.se> 
 
Hej, 
 
SRRS/Mellan kommer att hålla en auktion på en tavla under 
Askersundsutställningen. 
Tanken var att dessa pengar skulle tillfalla räddningsfonden. Nu 
finns ju 
inte denna fond kvar så jag undrar vilka andra fonder som finns då 
vi 
väljer någon annan istället? 
 
MVH 
 
/Anders 
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Bilaga 7 till mötesprotokoll 2003-08-02 
 
Subject: 
Pokaler 
From: 
anders.ling@quicknet.se 
Date: 
Fri, 25 Jul 2003 11:42:40 +0200 
To: 
Patrik Steen <patriksteen@telia.com>, Maria Hjelm 
<maria@duab.com>, srrs/c_ordf_M Forsberg 
<magnus.foppaforsberg@telia.com>, Karin Nilsson <karin-
nilsson@privat.utfors.se> 
 
 
Hej, 
 
Till Lövuddenutställningen ifjol sponsrade SRRS/C pokaler till BIR 
och  
BIM. 
Kan ni/vi?? vara snälla och göra det iår också? 
 
MVH 
 
SRRS/Mellan 
 
 
 

 
 


	Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-08-02
	Inbjudan till uppfödarkonferens 2003
	Datum:		20-21/9 - 2003
	
	
	
	Hälsa och temperament hos våra hundar födda 1999+2000.



	Registrerings statistik och antal svar.

	Allmäntillstånd (antal som har svarat på frågan 194 st.)
	Har förväntningarna uppfyllts (antal som har svarat på frågan 194 st)
	Dermoid Sinus (antal som har svarat på frågan 215 st)
	Ögonproblem (antal som har svarat på frågan 206st)
	Öronproblem (antal som har svarat på frågan 207st)

	Cancer/Tumörer (antal som har svarat på frågan 201st)
	Hjärtproblem  (antal som har svarat på frågan 202st)
	Sköldkörtelhormonrubbning (antal som har svarat på frågan 200st)
	Epilepsi (antal som har svarat på frågan 200st)
	Navelbråck (antal som har svarat på frågan 195st)

	Tand och bett status (antal som har svarat på frågan 205st.)
	Sterilisering (antal som har svarat på frågan 113st)
	Skendräktighet (antal som har svarat på frågan 115st)
	Livmoderinflammation (antal som har svarat på frågan 110st)
	Testikelproblem (antal som har svarat på frågan 90st)
	Prostatabesvär (antal som har svarat på frågan 85st)
	Njurproblem (antal som har svarat på frågan 201st)
	
	
	
	Har hunden HD
	Har hunden AD




	Andra ledsjukdomar (antal som har svarat på frågan 200st)
	Antal Ja

	Tass och kloproblem (antal som har svarat på frågan 196st)
	Andra sjukdomar (antal som har svarat på frågan 192st)
	Olycksfall  (antal som har svarat på frågan 211st)
	Temperament (antal som har svarat på frågan 207st)
	Bedömer du hundens temperament
	Om du inte är nöjd, vad är detta
	Aggressiv mot andra hundar
	Aggressiv mot människor
	Nervös /osäker/skygg för andra hundar
	Nervös /osäker/skygg för andra människor
	Är inte barnvänlig
	Annat

	Rasstandardens beskrivning (antal som har svarat på frågan 196st)
	Känner till beskrivning om temperament




