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Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C  

2004-02-21 i Märsta. 
 

Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, sekr. Karin Nilsson, Maria Hjelm och Patrik 
Steen, av vilka de två sistnämnda deltog i mötet via högtalartelefon. Anders Ling 
hade anmält förhinder. 
 
§ 138 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. 
 

§ 139 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 

 § 140     Rapport sekreterare. Post in/ut. 
2004-02-04 Från SKK. Påminnelse om inbjudan till konferens för 
utbildningsansvariga. SRRS/C avstod från att delta. 
  
2004-02-04 Från SKK. Avregistrering av inaktiva kennelnamn. SRRS/C 
noterade att de mottagit skrivelsen. 
 
2004-02-04 Utdrag ur SKKs register där 369 RR inregistrerades under 
2003. Arkiveras. 
  
2004-02-10 Från SKK. Inbjudan till kurs i avelsplanering (steg 2) SRRS 
har f n ingen person aktuell för att gå kursen. 
 

 § 141   Rapport ekonomi 
SRRS/C hade mottagit kassörens balans- och resultaträkning och tackar 
för den. 
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§ 142 Medlemsärenden 
Maria Hjelm, som är medlemsansvarig, rapporterade att SRRS 2004-02-
06 hade 1414 medlemmar, varav 1275 fullbetalande. 
  
Maria fick till uppgift att från 28 februari varannan månad begära in 
medlemsmatrikeln och skicka ut den till sammankallande i alla 
kommittéer och liksom tidigare till SRRS/C. 
 
Hon skall också skicka varje lokalavdelnings medlemsmatrikel till 
respektive avdelnings sekreterare 
                         

§ 142:1 Rapport om nya eller avgående medlemmar. 
Maria åtog sig att vid nästa styrelsemöte redovisa sin undersökning om 
hur många valpköpare som blir kvar som fullbetalande medlemmar efter 
det första året. 
 

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

§ 144 Rapport AUK. 
Inga nyheter hade inkommit. Emellertid skickade SRRS/C två inkomna 
skrivelser vidare till AUK för behandling. 

   
§ 145 Rapport Arbetsgruppen för Rasspecifika Avelsstrategier. 

Inga nyheter hade inkommit. 
 

§ 146 Rapport MK. 
MK har kontaktat styrelsen och erbjudit sig att publicera sitt förslag till 
RAS avseende de mentala egenskaper i Ridgeback-Nytt. På det viset kan 
en diskussion om rasens önskvärda mentala egenskaper startas med 
uppfödarna i tidningen. Ett möte mellan MK, AUK och intresserade 
ridgebackuppfödare, där RAS diskuteras och får sin slutgiltiga utformning 
vore därefter önskvärt. 
Styrelsen ställde sig positiv till MKs erbjudande. 
 

§ 147 Rapport JK. 
Styrelsen gratulerade JK till ett bra svar på Mikael Thams artikel i 
Jakthunden, men önskade även få en utskrift på artikeln för att om möjligt 
publicera både artiken och svaret i Ridgeback-Nytt. 
 

§ 148 Rapport TK. 
Magnus Forsberg, som är utställningsansvarig, meddelade att arbetet med 
Vadstenautställningen går snabbt framåt. Ulla Thedin har ordnat domare, 
utställning, och ring. Karin Nilsson har åtagit sig att vara domarvärd. 
 
SRRS/C bestämde att de skall börja arbetet med Specialen 2005 direkt 
efter Fullmäktige. 
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§ 148:1 Specialen 2004 
SRRS/C har mottagit protokoll om ansvarsuppgifter inför årets Special 
från SRRS/Stockholm. Arbetet har tagit rejäl fart. 
Styrelsen beslöt att överblivna rosetter från Specialen 2003 i Ängelholm 
skall skickas till SRRS/Stockholm för att användas vid deras Special. 
 

§ 149 Rapport Hemsidan. 
Ulla Thedin har med hjälp av Jonas Petersson arrangerat en möjlighet till 
internetanmälan på Hemsidan för deltagare i SRRS tävlingar. 
Styrelsen ansåg att det är ett lysande initiativ. 
Eldprovet för detta kommer att bli utställningen i Vadstena, när systemet 
sätts på prov för första gången.. 
 

§ 150 Rapport Ridgeback-Nytt. 
Styrelsen påminner alla lokalavdelningar om att tidningen liksom 
Hemsidan behöver en komplett lista över de nya lokalavdelningarnas nya 
styrelsemedlemmar inklusive deras telefonnummer, adresser och e-
postadresser. 
 

§ 151 Rapport Årsboken. 
SRRS/C beslöt att årsboken 2003 ska komma ut i år. Därefter fortsätter 
styrelsen undersöka möjligheten att trycka uppgifterna i Ridgeback-Nytt 
eller i andra medier. 
 

§ 152 Rapport pRRylboden. 
SRRS/C diskuterade olika alternativ av jubileumsvaror såsom muggar, 
matskålar, vackra nummerlappshållare. 
 
pRRylboden ombeds undersöka möjligheten att finna lämpliga 
nummerlappshållare. 
 
En förfrågan om en väggkalender med Ridgebackbilder hade inkommit 
från pRRylboden. 
Styrelsen beslöt att omedelbart utlysa en fototävling i Ridgeback-Nytt 
med ridgebackbilder. Bilderna ska sändas till Ridgeback-Nytts redaktör 
med angivande av hundens namn samt fotograf. De bilder som insänds 
skall även finnas kvar i SRRS bildbank att användas fritt av redaktören. 
De 12 bästa bilderna inlämnade före 30 september 2004 skall tryckas i 
2005 års Ridgeback-kalender. Denna kommer att kunna beställas från 
pRRylboden under oktober månad. 
SRRS/C undersöker själva kalenderinköp. 
 

§ 153 Rapport lokalavdelningar. 
 

§ 153:1 Mötesprotokoll lokalavdelningar. 
Fyra mötesprotokoll hade inkommit, varav ett årsmötesprotokoll och ett 
konstituerandemötesprotokoll. 
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§ 154 Rapport Valberedningen 
Valberedningen hade fått in två namn på förslag till nästa centralstyrelse, 
Päranders Wärja och Eva Bryntse. SRRS/C mottog beskedet med 
tillfredsställelse. 

 
§ 155 Övriga frågor 

Lokalavdelningskonferensen 
SRRS/C beslöt att nu bjuda in ledamöter från lokalavdelningarna till 
konferensen. Denna ska äga rum lördag 3 april när Fullmäktige- och 
Konstituerandemötena är avklarade.  
 

§ 155:1 Fullmäktige 2004 
Magnus redogjorde för de förberedelser som gjorts inför mötet, samt gick 
igenom de handlingar som ska skickas i kallelsen. 
 

§ 156 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte beräknas att bli ett telefonmöte måndagen den 1 mars 2004. 
 

§ 157 Mötets avslutande 
Magnus tackade alla och avslutade mötet. 

 
Vid protokollet:  Ordförande: 
 
 
 
 
 
 
 
Karin Nilsson      Magnus Forsberg 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
Patrik Steen                Maria Hjelm 
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