Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C
2004-01-17 i Märsta.
Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, sekr. Karin Nilsson, Maria Hjelm och Patrik
Steen, vilken deltog i mötet via högtalartelefon. Anders Ling hade anmält
förhinder.
§ 118

Mötets öppnande
Magnus hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Protokollförare och protokolljusterare
Karin Nilsson utsågs att föra mötesprotokoll.
Maria Hjelm och Patrik Steen utsågs till protokolljusterare.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 119

Föregående mötesprotokoll
§69:1 Championatsrosetter för viltspårschampions.
Magnus åtog sig att undersöka olika alternativ för anskaffning av rosetter.

§ 120

Rapport sekreterare. Post in/ut.
2003-12-16 SKKs Fullmäktigemötesprotokoll.
2003-12-16 Brev från SKK angående stamboksföringsfakturor. SRRS/C
noterade att brevet mottagits.
2004-01-12 Årsuppgift från den norske Bank. Vidarebefordrad till
kassören.
2004-01-12 Årsuppgift från Länsförsäkringars placeringskonton. Också
vidarebefordrade till kassören. Styrelsen beslöt rådgöra med kassören om
ifall medel från SRRS postgirokonto borde överföras till ett konto hos
Länsförsäkringar Bank, som ger högre ränta.
2004-01-13 Från SKK/AK Protokollsutdrag om regler för
konferensbidrag. Styrelsen beslöt vidarebefordra detta till SRRS/AK.
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2004-01-14 Brev från SKK om årsredovisning av medlemsantal för år
2003. SRRS/C noterade att brevet ej angick SRRS, som har
medlemshantering genom SKK.
2004-01-14 Från SKK. Inbjudan till utbildning för handledare vid
ringsekreterarutbildning. SRRS/C beslöt avstå från att skicka deltagare.
2004-01-01 Remissvar till SKK om valphänvisningsreglerna. SRRS/C
svarade att SRRS instämmer i SKKs förslag.
§ 121

Rapport ekonomi
.Kassören hade rapporterat att SRRS hade 204 000 kronor på
postgirokontot efter att kostnaderna för tryckning och porto för senaste
Ridgeback-Nytt betalats.
Kassören hade också påpekat att hon ville få in alla ersättningskrav från
år 2003 omedelbart.

§ 122

Medlemsärenden
Maria Hjelm, som är medlemsansvarig, rapporterade att SRRS 2004-0117 hade 1361 medlemmar, varav 1220 fullbetalande, 137
familjemedlemmar och 4 hedersmedlemmar.
Maria åtog sig att kontakta SKKs Marie Zackariasson om att den person
som skall anges som kontaktperson vid inbetalningar av medlemsavgift
skall vara Maria Hjelm.

§ 122:1

Rapport om nya eller avgående medlemmar.
Maria meddelade, att hennes undersökning om hur många valpköpare
som blir kvar som medlemmar efter det första året fortskrider och
kommer att redovisas i slutet av verksamhetsåret.

§ 123

Rapport AU
Inget AU-beslut hade fattats sedan föregående styrelsemöte.

§ 124

Rapport AUK.

§ 124:1

Uppfödarjournalen.
SRRS/C beslöt rådgöra med AUK om möjligheten att publicera
uppgifterna i Uppfödarjournalen på annat sätt. Bordlades.

§ 124:2

Medlemskap för avelsrådet NKK.
SRRS/C beslöt bevilja avelsrådet, Ulla Thedin, ersättning för
medlemsavgiften i NKK. Avelsrådet behöver tillgång till Norsk Hunddata
i sitt arbete, och för detta kräver NKK medlemskap.

§ 125

Rapport Arbetsgruppen för Rasspecifika Avelsstrategier.
Arbetet fortskrider. SRRS/C avvaktar resultatet av arbetet.
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§ 126

Rapport MK.

§ 127

Rapport JK.
JK hade ingenting att rapportera.

§ 128

Rapport TK.
Magnus Forsberg, som är utställningsansvarig, meddelade att
lokalavdelningarna sköter sina uppdrag mycket väl med ett undantag,
vilket styrelsen kommer att ta itu med.
Magnus hade också fått vetskap om att vinnaren av viltspårslistan år 2002
inte hade mottagit sin rosett. Troligen hade den försvunnit på posten, då
alla listrosetter var utskickade via ombud eller per post. SRRS/C beslöt
anskaffa en ny vid nästa rosettbeställning.
Magnus har ansökt om alla SRRS utställningar år 2006, och
utställningsprogrammet är skickat till alla lokalavdelningarnas
ordförande.
Utställningsprogrammet år 2005 har blivit ändrat. SKK har bett SRRS
flytta vårt utställningsdatum från den 18 till 19 juni p g a krock med
SKKs utställning i Avesta den 18 juni. SRRS/Stockholm tillfrågades om
de kunde ändra datum och har godkänt detta.
Magnus hade mottagit en rapport från SRRS/Stockholm att de vid nästa
styrelsemöte skall boka plats för Specialen i år. SRRS/C hoppas, att detta
skall ordna sig, då det är i senaste laget.
SRRS/Stockholm rapporterade också att de fått ett bra sponsoravtal med
Royal Canin.

§ 128:1

Reviderade tävlingsriktlinjer.
Styrelsen beslutade att de reviderade tävlingsriktlinjerna (se bilagorna 1
och 2) som gäller fr o m 1 januari 2004, skall läggas ut på hemsidan.

§ 128:2

Specialen.
SRRS/C upplever, att Specialen har blivit för stor att hantera för
lokalavdelningarna och har därför diskuterat frågan under året som gått.
Eftersom de flesta lokalavdelningarna har svårt att rekrytera ledamöter till
styrelserna har de, enligt egen utsago, problem att planera ett så stort
arrangemang så många år i förväg, som det krävs för att göra en bra
utställning. Vidare har flera Specialer under de senaste 5-6 åren fått
planeras om, när arrangerande avdelning avsagt sig arrangörskapet eller
helt enkelt upphört att existera. 2003 fungerade Specialen bra, men redan
inför 2004 ligger klubben väldigt sent ute med en del viktiga punkter, som
måste vara klara 3 år innan genomförandet. Specialen 2005 har drabbats
av ett bakslag, då Nedre Norra avsagt sig arrangemanget på grund av det
bemanningsproblem de befarar framöver i lokalavdelningens styrelse.
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SRRS/C upplever, att samarbetet med SKK inte löper som det ska, då vi
väldigt ofta måste göra ändringar i våra utställningsprogram och att vi
måste förändra denna situation.
SRRS/C har full förståelse för lokalavdelningarna och den arbetssituation
de ställs inför och har därför beslutat att från och med 2005 ska Specialen
arrangeras av TK med SRRS/C som utställningsansvarig. Detta betyder
ett inkomstbortfall för avdelningarna, men styrelsen anser att denna
årligen återkommande höjdpunkt måste vara en säker inkomstkälla för
föreningen och att arrangemanget ska hålla samma kvalité varje år.
Planering och arbete utförs av TK i samarbete med styrelsen.
Styrelsen har även beslutat att på prov låta Specialen arrangeras på
samma plats minst 2 år i följd. Platsen för detta är vald och kommer att i
minst 2 år vara Lövudden i Västerås. Vald med tanke på möjligheterna till
bra boende i alla prisklasser i direkt anslutning till utställningen samt att
det geografiska läget förenklar för deltagande hundar från alla
avdelningar i föreningen, då platsen är någorlunda mitt i Sverige.
Syftet med att låsa Specialen till en fast plats är att:
- undersöka om arrangemanget förenklas om inte utställningen flyttar runt
- förenkla bokning av domare och sponsorer, då platsen redan är bokad
och klar
- skapa en årligen återkommande höjdpunkt för medlemmarna, liknande
det sätt man genomför Specialen i Norge på
- borga för ett kvalitativt genomförande utan att personalen blir utarbetad
och lämnar sina poster
SRRS/C hoppas på avdelningarnas stöd och förståelse för detta beslut,
och om någon avdelning ändå skulle vilja vara med och engagera sig, så
är styrelsen öppen för diskussion.
§ 129

Rapport Hemsidan.
Ett förslag att ta bort valppriset från hemsidan hade kommit in till
SRRS/C. Styrelsen beslutade att valppriset skulle tas bort, då det är helt
upp till uppfödare och valpköpare att bestämma vilka priser de vill ha.

§ 130

Rapport Ridgeback-Nytt.
Det fanns inget nytt att meddela från redaktören.
SRRS/C har för avsikt att under år 2004 göra en omarbetning av
Ridgeback-Nytt. Hur mycket resurser som kan kostas på tidningen beror
på olika faktorer, som exempelvis årsboken.

§ 131

Rapport Årsboken.
SRRS/C har analyserat fördelar och nackdelar med Årsboken och kommit
fram till att kostnaden är väl stor i förhållande till intäkterna. Idag förblir
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de flesta årsböcker osålda, vilket även ställer till problem med
lagerhållning.
Frågan är föremål för en enkät på Hemsidan, och har dessutom gått på
remiss till lokalavdelningarna. Dessa har möjlighet att ge sina synpunkter
senast den 31 januari.
SRRS/C ansåg att de pengar, som en nedläggning av Årsboken skulle
spara, skulle kunna användas till att utveckla Ridgeback-Nytt, som har en
mycket större läsekrets.
Nedläggning av årsboken kan ej bli av förrän tidigast år 2005. Om detta
skulle ske, vore det styrelsens ambition att ändå sprida det mesta av den
information, som getts i Årsboken i Ridgeback-Nytt i stället, liksom på
Hemsidan.
§ 132

Rapport pRRylboden.
Ingenting att rapportera.

§ 133

Rapport lokalavdelningar.
SRRS/Stockholm rapporterade om sitt arbete inför Specialen i år.

§ 133:1

Mötesprotokoll lokalavdelningar.
Ett mötesprotokoll hade inkommit.

§ 134

Rapport Valberedningen
Valberedningen meddelade att flera nya förslag inkommit.

§ 135

Övriga frågor.
Magnus rapporterade att han bett alla lokalavdelningar korrigera sina
styrelseuppgifter. SRRS/C hoppas på bättre uppdatering av
styrelseledamöter efter årsmötena.

§ 136

Nästa styrelsemöte
Nästa möte är beräknat att bli tisdagen den 17 februari.

§ 137

Mötets avslutande
Magnus tackade alla och avslutade mötet.
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Vid protokollet:

Karin Nilsson

Ordförande:

Magnus Forsberg

Justeras:

Patrik Steen

Maria Hjelm

6

Bilaga 1.

Tävlingsriktlinjer för av SRRS/C och lokalavdelning
samarrangerad officiell utställning och lydnadsprov
Arrangör
Tävlingen planeras och arrangeras av den lokalavdelning som har tävlingsplatsen i sitt
geografiska område. SRRS/C är huvudman och därmed huvudansvarig för att tävlingen
följer SKKs tävlingsbestämmelser.

Tävlingsansvarig
Lokavdelningen utser en tävlingsansvarig.
Denna ansvarar för
-

all kontakt med och rapportering till SRRS/C
att domare och funktionärer får ett skriftligt besked, senast 14 dagar före
tävlingen där antal starter, tider för bedömningen, logiplats och måltider framgår
rapportering av tävlingsresultat till SRRS/C webbmaster för publicerande på
SRRS/C hemsida.
att resultatlistor och kritiklappar är korrekt ifyllda inför tävlingen
att SRRS/C erhåller resultatlistor och kritiklappar för vidarebefordran till SKK
senast 10 dagar efter aktuell tävlingsdag.
att underhålla tävlingslådan.

Budget
Lokalavdelning upprättar budget i samråd med SRRS/C enligt särskild utarbetad mall.
Budget ska vara spikad senast 90 dagar före aktuell tävlingsdag. SRRS/C är ytterst
ansvarig för att budget upprättas.

Anmälningstid och avgifter
Sista anmälningsdag ska vara minst 4 veckor före utställningsdagen. Avgifterna i de
officiella och inofficiella klasserna fastställs inför varje budgets upprättande i samråd
mellan lokalavdelning och SRRS/C. Dock ska avgiften för veteranklassen vara gratis på
den stora årliga arrangerade Specialen.
Avgiften för lydnadsprov ska följa SBK’s avgifter för lydnadsprov.
Hundens ägare ska vara medlem i SRRS. Tävlande från utlandet ska vara medlemmar i
med SRRS/C samarbetande Ridgebackklubbar. Kopia på stamtavla och, om så behövs,
championatsbekräftelse ska skickas med anmälan.
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Programförklaring och annonsering
Programförklaring för tävlingen ska vara SRRS/C tillhanda minst 60 dagar före
tävlingsdagen.
SRRS/C ansvarar för att marknadsföring av tävling sker enligt framtagen mall, som finns
i tävlingspärmen som ska finnas hos tävlingsansvarige i varje lokalavdelning.
Annonsunderlag insänds till SRRS/C av lokalavdelningen.
Lokalavdelningen ansvarar för sammanställningen av katalogen, utskickning av PM,
nummerlapp och karta över tävlingsplatsen.

Funktionärer
Lokalavdelningarna ansvarar för ringsekreterar- och funktionärsförfrågningar och att
avtal tecknas med desamma. Lokalavdelningarna ansvarar också för arbetsfördelningen
inför, under och efter tävlingsdagen. Bestyrelse och kommissarie utses av
lokalavdelningen enligt SKKs tävlingsbestämmelser. SRRS/C utser bestyrelse och
kommissarie på RR-Specialen eller uppdrar detta åt lokalavdelningen.

Domare
Domarförslag kan lämnas till SRRS/C av lokalavdelning och enskild medlem. SRRS/C
ansvarar för domarförfrågningar och tecknande av domaravtal för utställningen.
Lokalavdelningen ombesörjer domarförfrågningar och tecknande av domaravtal gällande
lydnadsprov. SRRS/C och/eller utsedd kommitté ombesörjer domarförfrågningar och
tecknande av domaravtal gällande lydnadsprov på RR-specialen.
Ersättning till domare utgår enligt SKK´s resereglemente och inkvartering sker enligt
SKKs normer. Vid behov kan förskott för domararvode och andra kostnader i samband
med detta betalas ut av SRRS/C´s kassör senast sju dagar innan tävlingsdagen.
Lokalavdelningen ansvarar för bokning av domarens eventuella övernattning och
måltider i enlighet med upprättad budget.

Domarvärd
Domarvärd ska utses vid behov i samråd mellan SRRS/C och lokalavdelning.
Domarvärden ansvarar för planering av hämtning och avlämning vid flygplats o dyl.
Domarvärden tar hand om domaren under tävling.

Priser och försäljning
På Ridgeback-Specialen skänker SRRS/C BIR och BIM-priser samt pris till vinnare av
respektive lydnadsklass samt ett diplom till BISS.
Om lokalavdelning sköter försäljning av pRRylbodens artiklar erhålls 15 % av
försäljningvinsten
Om SRRS/C pRRylbodsansvariga sköter försäljningen på plats tillfaller all vinst
SRRS/C.
Intäkter/kostnader från pRRylbodsförsäljning tas ej upp i budget/utfall utan redovisas
separat.
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Vandringspriser
SRRS/C ansvarar för att vandringspriser finns på plats samt för bok över inteckningar och
statuter.

Utfall och vinstfördelning
Lokalavdelningen skall redovisa ekonomiskt utfall till SRRS/C senast 45 dagar efter
aktuell tävlingsdag.
Efter samtliga uppkomna kostnader som kan hänföras till tävlingen har dragits av från
total intäkt ska vinst eller förlust fördelas 50/50 mellan arrangerande lokalavdelning och
SRRS/C.
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Bilaga 2.

Tävlingsriktlinjer för av SRRS lokalavdelning arrangerad officiell
utställning och lydnadsprov i egen regi
Arrangör
SRRS/C är ytterst ansvarig för alla tävlingar i SRRS regi.
Vid arrangerande av officiella tävlingar förbinder sig lokalavdelningen att följa SKK:s
tävlings- och lydnadsprovsbestämmelser.
Tävlingen planeras och arrangeras i sin helhet av den lokalavdelning som har
tävlingsplatsen i sitt geografiska område och ska ansökas hos SRRS/C senast 30
november 3 år före planerad tävling.
(ex. För utställning år 2007 ska ansökan vara SRRS/C tillhanda 30 november 2004).

Ansvar
Lokavdelningen ansvarar för
-

löpande rapportering till SRRS/C
att domare och funktionärer får ett skriftligt besked, senast 14 dagar före
tävlingen där antal starter, tider för bedömningen, logiplats och måltider framgår
att domare, ringsekreterare och funktionärer erhåller arvode, blir inbokade på
hotell och får de måltider som ingår i uppdraget
rapportering av tävlingsresultat till SRRS/C webbmaster för publicerande på
SRRS/C hemsida.
att resultatlistor och kritiklappar är korrekt ifyllda inför tävlingen
att SRRS/C erhåller resultatlistor och kritiklappar för vidarebefordran till SKK
senast 10 dagar efter aktuell tävlingsdag.
tävlingslådan

Budget och utfall
Lokalavdelning ansvarar för upprättande av budget i enligt särskild utarbetad mall.
Budget ska sändas senast 90 dagar före aktuell tävlingsdag till SRRS/C.
Observera att lokalavdelningen faktureras 40 kronor per anmäld hund av SRRS/C för att
täcka SRRS/C kostnad för stambokföringsavgift till SKK. Dock faktureras endast 35
kronor när SRRS rapporterar on line till SKK.

Programförklaring och annonsering
Programförklaring för tävlingen ska vara SRRS/C tillhanda tillsammans med budget.
Lokalavdelningen ansvarar för marknadsföring av tävling enligt framtagen mall, som ska
finnas i en tävlingspärm hos tävlingsansvarige i varje lokalavdelning.
Lokalavdelningen ansvarar för sammanställningen av katalogen, utskickande av PM,
nummerlapp och karta över tävlingsplatsen.

Anmälningstid och avgifter
Sista anmälningsdag ska vara minst 4 veckor före utställningsdagen. Avgifterna i de
officiella och inofficiella klasserna fastställs inför varje budgets upprättande.
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Avgiften för lydnadsprov ska följa SBKs avgifter för lydnadsprov.
Hundens ägare ska vara medlem i SRRS. Tävlande från utlandet ska vara medlemmar i
med SRRS/C samarbetande Ridgebackklubbar. Kopia på stamtavla och, om så behövs,
championatsbekräftelse ska skickas med anmälan.

Funktionärer
Lokalavdelningarna ansvarar för ringsekreterar- och funktionärsförfrågningar och att
avtal tecknas med desamma. Lokalavdelningarna ansvarar också för arbetsfördelningen
inför, under och efter tävlingsdagen. Bestyrelse och kommissarie utses av
lokalavdelningen enligt SKKs tävlingsbestämmelser.

Domare
Lokalavdelningen ansvarar för domarförfrågningar och tecknande av domaravtal för
utställningen.
Om lokalavdelningen så önskar kan SRRS/C ta över ansvaret för domarförfrågningar och
tecknande av avtal.
Lokalavdelningen ombesörjer domarförfrågningar och tecknande av domaravtal gällande
lydnadsprov.
Ersättning till domare utgår enligt SKKs resereglemente och inkvartering sker enligt
SKKs normer.

Priser och försäljning
Lokalavdelningen ansvarar för att bok förs över statuter och inteckningar till de
vandringspriser som skänkts inom lokalavdelningen.

Prylbod
Om lokalavdelning sköter försäljning av pRRylbodens artiklar erhålls 15 % av
försäljningvinsten
Om SRRS/C pRRylbodsansvariga sköter försäljningen på plats tillfaller all vinst
SRRS/C.
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