Protokoll fört vid extraordinarie styrelsemöte i
SRRS/C
2004-07-14 kl. 19.00 Telefonmöte.
Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Karin Nilsson, Maria Hjelm.
Päranders Wärja, Reidar Otterbjörk och Eva Bryntse var frånvarande.
§ 49

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

§ 50

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 51

Exteriördomarkonferens
Styrelsen beslöt att ge Magnus Forsberg i uppdrag att skriva en ansökan
till SKK beträffande tillstånd för SRRS att hålla en
exteriördomarkonferens tidigast i oktober 2006. Styrelsen kommer att ta
kontakt med SRRA (Southern RR Association), gällande möjligheten att
boka dem för en konferens enligt deras koncept.

§ 52

Övriga frågor.

§ 52:1

Domare till Världsutställningen i Sverige år 2008.
Styrelsen beslöt ge Sonja Nilsson och Peter Falk i uppdrag att ge förslag
på lämpliga domare som exempelvis Moa Persson eller Liz Cartledge.
Domarbokning måste ske snarast möjligt.
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§ 52:2

Ersättning för reportage i Ridgeback-Nytt.
En medlem planerar att besöka världskongressen i Dallas och har sänt in
en förfrågan om SRRS vore intresserat av ett reportage därifrån mot viss
ekonomisk ersättning. Styrelsen svarade att eftersom SRRS är en ideell
förening vill man inte skapa prejudikat genom att ge ersättning för bidrag i
Ridgeback-Nytt.

§ 52:3

Diskvalificerande fel.
Zsofia Swegårdh hade sänt in ett påpekande om ”diskvalificerande fel” i
utställningssammanhang. Sådana finns inte enligt rasstandarden för RR.
Styrelsen beslöt föreslå Zsofia att komma med exempel där texten finns
med, så att den kan ändras.

§ 52:4

Domare som önskar utöka sitt register.
Domare Bo Wallin hade skickat SRRS en ansökan om att utöka sitt
rasregister med RR. Styrelsen biföll hans önskan.

§ 52:5

Ersättning för internetuppkoppling för Ridgeback-Nytts redaktör.
Reidar Otterbjörk har ansökt om bidrag med 300kr/månad för
internetuppkoppling. SRRS/C ville undersöka saken vidare och bordlade
frågan.

§ 52:6

Lokalavdelningskonferensen.
Styrelsen beslöt skriva ett referat från konferensen och att redogöra för
den enkät som gick ut till deltagarna efteråt. Detta blir i nästa nummer av
Ridgeback-Nytt.

§ 52:7

Mentalkommittén.
SRRS/MK har svarat SRRS/C beträffande styrelsens förfrågan om
gällande försäkring vid mentalbeskrivningar arrangerade av SRRS. MK
förklarade sig ”inte ha för avsikt att ta på sig andra uppdrag än just
specifikt för SRRS/MK”, vilket MK önskade få protokollfört. SRRS/C
noterade detta.

§ 52:8

Personintervju.
Ulrika Eriksson, ägare till Ridgebacken Atlas, som är utbildad
mögelhund, har kontaktat SRRS/C om att hon gärna vill göra en
personintervju om Atlas till Ridgeback-Nytt. Styrelsen tar med glädje
emot detta erbjudande och föreslår att intervjun skildrar hur deras
arbetsdag ser ut, gärna med bilder.

§ 53

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

§ 54

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

Karin Nilsson

Ordförande:

Magnus Forsberg

Justeras:

Maria Hjelm
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