Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C
2004-08-28 på Årsta Slott, Stockholm
Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Eva Bryntse,
Reidar Otterbjörk samt adjungerad kassör Sonja Nilsson.
Anmält förhinder: Päranders Wärja och Patrik Steen.
§ 55

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

§ 56

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 57

Medlemsärenden
Nya medlemmar i SRRS tillsänds senaste numret av medlemstidningen
Ridgeback-Nytt. Maria Hjelm ansvarar för detta och det beslöts att hon
försöker påskynda hanteringen, så att medlemmarna snabbt får respons på
sin inbetalning.

§ 58

Rapport AUK
Styrelsen fastställde de valphänvisningsregler (se bilaga), som trädde i
kraft 2003-01-01, då protokollet med ursprungligt beslut inte är
tillgängligt.

§ 59

Rapport JK.
Styrelsen har fått förslag om utökning av jaktkommittén med Johannes
Rahm. Styrelsen biföll förslaget och beslöt uppdra åt Johannes att ingå i
kommittén.
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§ 60

Rapport TK
TK, bestående av Malena Hallberg, Therese Abrahamsson, Eva Bryntse,
Petra Norelius och Magnus Forsberg (sammankallande), har haft ett första
möte och beslutat om kommittémedlemmarnas olika uppgifter. Protokoll
är på väg.

§ 61

Rapport Ridgeback-Nytt
Styrelsen godkände att Lupus hundfoder erbjuds 25% rabatt för
annonsering i Ridgeback-Nytt under år 2004–2005, då de stöder SRRS
certutställningar med priser.

§ 62

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir inom den snaraste framtiden.

§ 63

Mötets avslutande
Magnus tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Karin Nilsson
Justeras:

Magnus Forsberg

Sonja Nilsson
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Bilaga till SRRS/C Protokoll 2004-08-28: Valphänvisningsregler

SRRS har en valphänvisningsservice. Fr o m 980415 är avgiften för valphänvisning 200:- per kull,
vil-ket ska inbetalas i förskott, dock tidigast vid parning. 100:- återbetalas, dvs Du får 100:- i rabatt
när Du betalar medlemskap för kullens alla nya köpare. Vi hoppas att Du passar på att bjuda Dina
valpköpare på det första årets medlemskap i SRRS. För närvarande kostar detta 100:-/valpköpare.

VALPHÄNVISNING FÖR UPPFÖDARE I SRRS
Valphänvisning sker dels genom SRRS hemsida, dels genom förmedling via SRRS
rasinformatörer.
Uppfödare som vill få sina valpar hänvisade genom Specialklubben Rhodesian Ridgeback
Sverige måste följa SKK:s grundregler och vara medlem i SRRS.
För att en uppfödare ska få sina valpar hänvisade av SRRS krävs att kullen registreras i SKK,
föräldrarna till valparna är friröntgade och fått lägst ett andrapris i kvalitetsbedömning vid officiell
utställning. Föräldrardjur bosatta i Norden och födda efter 2001-01-01 ska ha känd AD-status.
För utländska täckhundar gäller särbestämmelser. Undantag från kraven kan ges av SRRS avelsoch uppfödarkommitté (AUK) för hanhund för högst två kullar. Tikägaren ska i god tid före
parning inkomma med skriftlig anhållan om dispens ställd till SRRS avels- och uppfödarkommitté
för hanhunden.
Dessutom förbinder sig uppfödaren att ombesörja att kullen blir noggrant kontrollerad för
dermoid sinus och att fylla i blanketten ”Data om valpkull” samt sända den till AUK senast då
kullen uppnått en ålder av 12 veckor.
OBS! Fr o m 2003-01-01 gäller för ny uppfödare, vid planering av sina två första kullar, att
denna ska ha haft kontakt med SRRS avelsråd eller någon i AUK före parning.
Uppfödare rekommenderas att vid registrering avelsspärra valpar utan ridge eller med ridgefel,
kroksvans, färgfel och/eller gravt bettfel samt att sälja dessa valpar till reducerat pris. Uppfödaren
rekommenderas att endast i undantagsfall använda hundar med högre tal än 3 på skott,
mentalbeskrivning.

AVGIFT
Valphänvisning sker för kull som anmälts skriftligt av uppfödaren till avelsrådet tidigast två
månader före beräknad parning. Valphänvisning sker under fyra månader och kostar 200:/valpkull. Glöm inte bort att förnyelse måste ske en gång per månad (senast den 30) annars
försvinner kullen ur listan. Avgifterna ska vara postgirot tillhanda innan uppgifterna behandlas.
Blanketter för inrapportering till valphänvisningen beställs från avels- och uppfödarkommittén
eller laddas ned från hemsidan.
Förnyelse av hänvisningen kostar 50:-/månad. 100:- återbetalas när medlemskap i SRRS för
kullens alla nya köpare inbetalats av uppfödaren. Uppfödaranmäld medlem i valpkull kostar 100:per medlem. Listan på de nya medlemmarna fylls i på ”Data om valpkull”.
Ovan punkter om insänd ifylld blankett ”data om valpkull” och anmälan om valpköpare som
medlemmar är krav för att få fortsatt valphänvisning.
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