Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C
2004-10-13 kl. 19.00 Telefonmöte.
Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk,
Päranders Wärja och Eva Bryntse.
Anmält förhinder: Patrik Steen.
§ 84

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

§ 85

Föregående mötesprotokoll.
Mötesprotokollet av 2004-09-15 var fortfarande ute på justering.

§ 86

Rapport sekreterare. Post in/ut.
2004-08-26 SKK/CS Sammanträdesprotokoll 2004-06-16.
2004-09-14 SKK Verksamhetsberättelse 2003.
2004-09-21 SKK Medlemsstatistik (1423 medlemmar) 2004-09-17.
2004-09-21 SKK Inbjudan till steg-2 utbildning för kassörer.
2004-09-21 SKK Auktorisation/exteriördomare, Martin Johansson, Bo
Wallin.
Styrelsen hade tagit del av ovanstående skrivelser.
2004-09-24 SKK Inbjudan till Rasklubbstorget.
SRRS/Stockholm hade meddelat, att de i år inte kunde handhava en monter på
rasklubbstorget vid SKKs utställning i Älvsjö. SRRS/C konstaterade sig inte
ha någon möjlighet att ombesörja montern.
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Således beslöts att SRRS måste avstå från att ha en rasmonter i Älvsjö 2004
och att underrätta SKK om detta.

§ 87

Rapport ekonomi.
SRRS kassör, Sonja Nilsson, rapporterade att 2004 års Special gått med
11158 kr i vinst mot budgeterat 16197 kr. Vinsten fördelas så att SRRS/C
erhåller 4162 kr och SRRS/Stockholm 6817 kr.
Utfallet för jubileumsdelen blev 28711 kr i kostnad innefattande nyckelband,
välkomstskål, subventionerad middag, jubileumspokaler samt sponsring av
färgtryck i katalogen. Budgeterat för jubileumsdelen var 30000 kr.
Styrelsen uttalade sin tillfredsställelse över rapporten.

§ 88

Medlemsärenden.
Maria Hjelm, som är medlemsansvarig, meddelade att SRRS hade fått 21 nya
medlemmar sedan föregående styrelsemöte.
Maria åtog sig att se över SRRS medlemslista och sortera bort eventuella
dubbla adresser.

§ 89

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

§ 90

Rapport AUK.
En förfrågan om det var möjligt att göra valphänvisningsreglerna tydligare hade
inkommit. Styrelsen diskuterade olika alternativ och beslöt hänskjuta frågan till
AUK.

§ 91

Rapport Arbetsgruppen för Rasspecifika Avelsstrategier.
Sonja Nilsson, sammankallande i AUK, hade meddelat, att AUK skulle
sammanträda i samma vecka för att avsluta sitt arbete med RAS.

§ 92

.Rapport MK.
MK hade rapporterat att ett MH i SRRS regi måst ställas in eftersom en
figurant lämnat ett sent återbud, och ingen ersättare gått att få.
Styrelsen uttalade sin förståelse för att sådana frustrerande händelser inträffar.
Dock har ett flertal aspiranter till mentalfigurantutbildningar nu hört av sig.
SRRS/C kommer att undersöka med MK när dessa kan få sin utbildning.

§ 93

Rapport JK.
Ingen rapport hade inkommit från JK.

§ 94

Rapport TK.

2

SRRS/C kommer nu att se över utställningsprogrammet för år 2007.
§ 94:1

§ 95

§ 96
§ 97

Specialen 2005.
Specialen 2005 blir den 16-17 juli på Lövudden i Västerås.
Arbetet fortsätter.
Rapport Hemsidan.
Päranders Wärja hade åtagit sig att med bistånd av Jonas Peterson ändra
introduktionstexten på Hemsidan. Han meddelade, att han planerar att inhämta
råd från olika uppfödare, för att slutligen presentera texten för styrelsen.
Rapport Årsboken.
Ingenting nytt att rapportera.
Rapport Ridgeback-Nytt.
Styrelsen diskuterade Ridgeback-Nytt 2004/3, som trots sitt trevliga utseende
rapporterades kosta endast 12000 kr att trycka.
Styrelsen påminde sig att nästa nummer, 2004/4, måste innehålla inbjudan till
Fullmäktige 2005 och till lokalavdelningskonferensen vilka båda planeras äga
rum lördagen den 2 april 2005.
Likaså skall annonser om lokalavdelningarnas årsmöten vara införda.
Manusstopp är den 10 november.

§ 98

Rapport pRRylboden.
Ett önskemål från Annika Berglin att bli av med pRRylbodslagret hade
inkommit. Päranders Wärja åtog sig att hämta det.

§ 99

Rapport lokalavdelningar.

§ 99:1

Mötesprotokoll lokalavdelningar.
Två protokoll hade inkommit sedan föregående möte.

§ 100

Rapport Valberedningen.
Ingen rapport hade inkommit.

§ 101

Övriga frågor.
SRRS kalendertävling 2005.
Reidar Otterbjörk hade e-postat alla inkomna bilder, 75 st till styrelsen. Efter
diskussion enades styrelsen om att Reidar själv fick välja ut de bilder han ansåg
mest lämpade för en kalender, gärna med alternativ, för att sedan presentera
dem för styrelsen.
Reidar ansåg sig även kunna erbjuda ett förmånligt pris för tryckning av
kalendern.
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§ 101:1

Instruktörsutbildning.
Eva Bryntse kom med en förfrågan om det finns intresse för att skicka någon
medlem till instruktörsutbildning. Styrelsen föreslog, att det skulle sättas upp en
annons på Hemsidan i form av en blänkare.

§ 102

Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte torsdagen den 18 november kl. 19.
Mötets avslutande .
Magnus tackade alla och avslutade mötet.

§ 103

Vid protokollet:

Karin Nilsson
Justeras:

Päranders Wärja

Magnus Forsberg
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