Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C
2004-06-02 kl. 18.30 Telefonmöte.
Deltagare: Ordf. Patrik Steen, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Päranders Wärja och
Reidar Otterbjörk. Eva Bryntse deltog fr o m § 39.
Magnus Forsberg hade anmält förhinder.
§ 29

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

§ 30

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 31

Rapport sekreterare. Post in/ut.
2004-03-30 SKK/CS Mötesprotokoll 2004-02-05. Styrelsen hade mottagit
protokollet.
2004-03-31 SKK Brev från Arbetsgruppen för Sveriges Hunddag.
Styrelsen enades om att överlämna ärendet till lokalavdelningarna.
2004-04-06 SLU Inbjudan till Smådjursdagarna 3-4 september 2004.
Styrelsen beslöt att inte bekosta deltagande från SRRS.
2004-04-06 SKK Inbjudan till avelsrådskonferens 5 september 2004.
Styrelsen beslöt att Ulla Thedins deltagande skulle bekostas av SRRS.
2004-04-15 SKK Lista på Sv. Gruppallround- och Allrounddomare.
Styrelsen beslöt även skicka listan till lokalavdelningarna och Peter Falk.
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2004-04-27 SKK/FK Protokollsutdrag 2003-03-17. Info från ordf.
Styrelsen diskuterade frågan om SRRS mötesprotokoll på hemsidan och
beslöt att det system som tillämpas ej behöver ändras.
2004-04-27 SKK Utmärkelser som delas ut i samband med KF.
Hamiltonplaketten. Styrelsen hade mottagit brevet.
2004-04-27 SKK Ang. ansökningsrutiner för specialklubbars
utställningsprogram. Styrelsen har tagit del av skrivelsen.
2004-05-12 SKK/UtstK Utdrag ur mötesprotokoll 2004-04-07
Ringsekreterarfrågor. Styrelsen har mottagit utdraget.
2004-05-12 SKK/UtstK Utdrag ur mötesprotokoll 2004-04-07 Rapport
Junior Handling. Styrelsen har mottagit utdraget.
2004-05-12 SKK Anvisningar gällande antalet hundar per domare och dag
vid utställningar. Styrelsen har mottagit skrivelsen.
2004-05-12 SKK Anvisningar vid akut läge. Dispensansökan för
hundantal överstigande 85. Styrelsen har mottagit skrivelsen.
2004-05-12 SKK Inbjudan till Grundläggande Kurs i Webbadministration
16 oktober 2004. Styrelsen beslöt avstå.
§ 32

Rapport ekonomi
Kassören hade inkommit med balans- och resultaträkning daterad 200406-01. Styrelsen konstaterade att SRRS ekonomi är tillfredställande.

§ 33

Medlemsärenden
2004-05-17 hade SRRS 1344 medlemmar, varav 124 familjemedlemmar.
Maria Hjelm, som är medlemsansvarig, rapporterade från sin
undersökning om de nordiska ländernas ridgebackklubbar.
I Norge har man ca 400 medlemmar och totalt 1728 RR. Förmodligen är
även en del hundar som avlidit med i statistiken. Uppfödarna kan betala
valpköparmedlemskap à 100 kr för sina valpköpare. Då ingår 4 nr av RRbladet, 10 nr av NKKs Hundesport och 1 ex av Ridgebackskolen.
I Finland har man 140 medlemmar. Det finns ca 350 RR i Finland, men
många medlemmar har fler än en hund. Minst 2/3 av alla ridgebackägare
där är medlemmar i föreningen.
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Styrelsen diskuterade därpå möjligheten att i likhet med den norska RRklubben skicka Ridgeback-Skolan som välkomstgåva till alla
nyregistrerade valpköparmedlemmar men enades om att frågan borde
utredas ytterligare.
§ 34

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

§ 35

Rapport AUK.
Styrelsen diskuterade SKKs och SRRS valphänvisningsregler och skickar
ärendet på remiss till AUK.
Dock vill styrelsen understryka vikten av att alla uppfödare ser till att icke
korrekta valpar förses med avelsspärr.

§ 36

Rapport Arbetsgruppen för Rasspecifika Avelsstrategier.
Inga nyheter hade inkommit.

§ 37

Rapport MK.
SRRS/C har mottagit en skrivelse från MK beträffande MH i SRRS regi
år 2005. Där framhålls att lokalavdelningarna inte ofta vänder sig till MK
när de planerar sina MH.
Styrelsen fann att lokalavdelningarna försöker lösa MH problemen på
olika sätt.
SRRS/Skåne undersöker sina möjligheter att arrangera MH. Svårigheten
där är att få boka plats, bana och funktionärer.
Maria åtog sig att kontakta MK om figurantutbildning och
vidareutbildningar.
Reidar lovade komma med en rapport från SRRS/NN.

§ 38

Rapport JK.
En förfrågan om jaktprov för RR hade inkommit. Styrelsen diskuterade
olika alternativ. Reidar åtog sig att undersöka vad man har för jaktprov för
raserna i grupp 6.

§ 39

Rapport TK.
Eva Bryntse deltager i mötet fr o m § 39.
SRRS/C har mottagit programförklaring för utställning i Bollnäs.
Magnus har skrivit en ansökan till SKKs Prov- och Tävlingskommitté om
att erhålla licens för lure-coursing för RR samt tillstånd att deltaga i prov
som anordnas av Svenska Vinthundsklubben.
En utställningsdomare, Göran Hallberger, som önskar utöka sitt
rasregister med RR och har skickat en förfrågan om SRRS inställning till
detta. Styrelsen beslöt tillstyrka domarens ansökan.
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Eva Bryntse framförde sin uppfattning att en del utställningsdomare inte
tycks fästa så stor betydelse vid ridgebackens rasstandard vad beträffar
hundarnas storlek, vikt och rörelser vid sina bedömningar. Hon föreslog
att TK skulle skriva till Domarbladet om detta.
Styrelsen diskuterade problemet. Eva åtog sig att skriva brevet som ska
presenteras för synpunkter på nästa styrelsemöte.
Magnus har underrättat styrelsen om att han och Eva Bryntse samt
eventuellt ytterligare TK-medlemmar vecka 24 kommer att påbörja arbetet
med specialen 2005 och även specialen 2006, eftersom de avlöper på
samma plats.
§ 39:1

Specialen 2004
Inga rapporter hade inkommit till mötet.

§ 40

Rapport Hemsidan.
Päranders Wärja, som är styrelsens kontaktperson för hemsidan,
meddelade att den nya styrelsen nu är införd på hemsidan.
Päranders åtog sig att göra en revision på hemsidans menyer och
funktioner och komma med förslag om hur man ska förändra hemsidan, så
att den blir mer användarvänlig.

§ 41

Rapport Årsboken.
Deadline för inlämnande av bidrag har nu gått ut. Sonja Nilsson, som
arbetar med Årsboken, rapporterade tämligen svag respons med artiklar
och annonser.
Styrelsens uppfattning blev att det är konkurrensen från hemsidorna som
är främsta orsaken till problemet.

§ 42

Rapport Ridgeback-Nytt.
Reidar Otterbjörk, Ridgeback- Nytts redaktör, rapporterade att gott om
bidrag från uppfödare, kommittéer och lokalavdelningar influtit till nästa
nummer. Tidningen beräknas utkomma v 27 som planerat.

§ 43

Rapport pRRylboden.
Styrelsen hade mottagit meddelande från Annika Berglin att hon önskade
lämna arbetet med pRRylboden, och uttryckte sin uppskattning över det
arbete som Annika utfört. Reidar åtog sig att sätta in en annons i
Ridgeback-Nytt om en ersättare för Annika.

§ 44

Rapport lokalavdelningar.
Styrelsen hade mottagit en utförlig rapport från SRRS/Skåne om deras
aktiviteter under det närmaste året.

§ 44:1

Mötesprotokoll lokalavdelningar.
Tre protokoll hade inkommit.
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§ 45

Rapport Valberedningen
Ingenting hade rapporterats.

§ 46

Övriga frågor. Ny logga till SRRS.
Päranders ställde frågan om SRRS skulle behöva en ny logga.
Styrelsen diskuterade olika förslag och beslöt utlysa en tävling för att
eventuellt finna ett bättre alternativ. Reidar ombads utarbeta kriterier för
tävlingen.
Ytterligare en valphänvisare.
Hans von Homeyer, SRRS valphänvisare, meddelade att SRRS skulle
behöva två valphänvisare. Då kan den ene tjänstgöra när den andre är
bortrest.
SRRS/C remitterar frågan till AUK.

§ 46:1

Ersättning för internetuppkoppling för SRRS kassör, sekreterare och
avelsråd.
Styrelsen beslutade att det till SRRS kassör Sonja Nilsson, sekreterare
Karin Nilsson och avelsråd Ulla Thedin skall utgå 300 kronor vardera per
månad som ersättning för extrakostnader för internetuppkoppling. Denna
ersättning gäller från FM 2004 till FM 2005.

§ 46:2

Enkät lokalavdelningskonferensen.
Karin redogjorde för enkäten, som i stort sätt besvarats positivt.
Styrelsen beslöt att nästa lokalavdelningskonferens ska bli i samband med
FM 2005 och utlysas senast i januari månad. Då kan styrelsen få fram de
ämnen som bör tas upp, och alla deltagare får möjlighet att förbereda sig.

§ 47

Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte torsdagen den 5 augusti kl. 19.00.

§ 48

Mötets avslutande.
Patrik tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Karin Nilsson

Patrik Steen

Justeras:

Maria Hjelm

5

