Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C
2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte.
Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk,
Päranders Wärja och Karin Nilsson.
Anmält förhinder: Eva Bryntse.
§ 124

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.

§ 125

Föregående mötesprotokoll.
Styrelsen godkände att sekreteraren rättade en felaktighet i föregående
mötesprotokoll och att hon därvid satte sina initialer intill rättelsen.

§ 126

Rapport sekreterare. Post in/ut.
2004-11-23 SKK ”SKK startar nu möjlighet att registrera
utställningsresultat via Internet”.
Styrelsen konstaterade att för SRRS rapporterar Ulla Thedin redan
resultaten online.
2004-11-24 SKK Medlemsstatistik 4-11-18 (1438 medlemmar).
SRRS/C har tagit del av uppgifterna.
2004-11-30 SKK Remiss gällande antal hundar en exteriördomare kan/ska
döma per dag.
Styrelsen beslöt besvara remissen med att SRRS stöder SKKs förslag.
2004-12-01 SVT vill ha tips på rörelseaktiviteter för TV-inslag om hälsa.
Detta brev är vidarebefordrat till intresserade, som själva kan skicka tips
till SVT.
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2004-12-01 SKK Länsklubbarnas utställningar år 2005, 2006 och 2007.
Styrelsen har tagit del av skrivelsen och vidarebefordrat den till
lokalavdelningarna.
2004-12-01 SKK/Utbild.avd. SKKs Preparandkurs för blivande
utställningsdomare. En person fanns på förslag.
Styrelsen beslöt avstyrka förslaget.
2004-12-07 SKK/CS Betr. Remiss om förslag till nya grundregler.
Styrelsen beslöt svara att SRRS bifaller förslaget.
2004-12-15 SKK/FK Svar på SRRS begäran om godkännande av
revidering av klubbens stadgar. SKK/FK avslog SRRS begäran.
Styrelsen har noterat svaret och kommer att vidarebefordra det till
berörda personer.
2004-12-22 SKK Medlemsstatistik 4-12-17 (1440 medlemmar).
2004-12-22 SKK Info om FCI World Dog Show 2008.
2004-12-22 SKK Minnesanteckningar från SKKs Avelsrådskonferens den
5 september 2004.
SRRS/C har tagit del av dessa skrivelser och vidarebefordrat dem till
berörda personer.
2004-12-22 SKK Betr. SKKs årsredovisning.
2004-12-22 SKK Meddelande om Disciplinnämndens beslut 84/2004.
Styrelsen har tagit del av dessa skrivelser och kommer att vidarebefordra
dem till berörda medlemmar.
§ 127

Rapport ekonomi.
Styrelsen hade mottagit en resultaträkning från kassören och konstaterade
att SRRS ekonomi verkar betryggande.
Kassören hade inkommit med förslag om att de konton, som SRRS har
hos Länsförsäkringar Bank, borde avslutas och behållningen föras över på
SRRS postgiro. Styrelsen instämde i förslaget och ämnar undersöka
möjligheten att avsluta kontona.
Kassören rapporterade att SKKs medlemsredovisning över antalet
valpköpare varit felaktig (72 st mot faktiska drygt 200). Vid den 10%-iga
fördelningen innebar detta att lokalavdelningarna fick för mycket pengar,
eftersom uträkningen kom att baseras på 250 kr i stället för 100 kr. Det
gör en skillnad på 1900-2000 kr till lokalavdelningarnas fördel.
Styrelsen beslöt att inte summan till lokalavdelningarna skulle minskas,
utan bjuda dem på differensen.
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§ 128

Medlemsärenden.
Maria Hjelm, som är medlemsansvarig, rapporterade att medlemsantalet
för dagen var 1261 fullt betalande, 129 familjemedlemmar, 4
hedersmedlemmar och 72 nyregistrerade medlemmar.
En ansökan hade inkommit från en medlem, Carina Ericsson, tillhörande
SRRS/Mellan som önskade byta lokalavdelningstillhörighet och i stället
höra till SRRS/Stockholm, där hon var verksam och deltog i aktiviteter.
Efter omröstning beslöt styrelsen att godkänna bytet.
Maria fick i uppdrag att meddela SKK samt SRRS/Mellan om detta.

§ 129

Rapport AU.
Styrelsen bekräftade följande AU-beslut:
Tydligare valphänvisningsregler.
AU hade beslutat att riva upp det beslut om valphänvisningsregler, som
fattats vid SRRS/C möte 2004-11-18 §110 och i stället fastställt
SRRS/AUKs förslag, att gälla fr o m 2005-01-01.
En krona per medlem till flodvågskatastrofen.
SRRS/C hade fått en förfrågan om klubben ville bidra med hjälp till
katastrofoffren i Sydostasien. AU hade beslutat att SRRS skulle skänka
1500 kronor till Läkare utan gränser.
Dispens.
Kennel Stardust hade inkommit med dispensansökan gällande
valphänvisning.
AU ansåg att dispens skulle medges.
Efter att ha gått igenom handlingarna i ärendet beslöt SRRS/C att ge
kenneln dispens.
SRRS/C vill påpeka, att det är mycket viktigt att alla ridgebackuppfödare
som ej haft två kullar kontaktar AUK före parning.

§ 130

Rapport AUK.
Ett nytt förslag gällande valphänvisningsreglerna hade inkommit från
avelsrådet, som önskade att reglerna skulle ändras så, att föräldradjur
födda efter 2001-01-01 skall ha AD-status UA och ej som tidigare endast
känd AD-status, för att uppfödaren av kullen skulle få valphänvisning.
Styrelsen biföll avelsrådets förslag och beslöt att reglerna gällande
valphänvisning ska inkludera kravet att föräldradjur födda efter 2001-0101 skall ha AD-status UA vid parning efter 2005-07-01.
Styrelsen ska göra sitt yttersta att informera om denna ändring.
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§ 131

.Rapport MK.
Utbildning av mentalfiguranter.
Styrelsen hade informerats om att tre blivande mentalfiguranter är
inbokade för en M1-kurs 22 januari.
De ska också genomgå en M2-kurs, dvs. B-figurantutbildning. Dessa
kurser bekostas av SRRS.
Styrelsen undersöker tillfällen till vidareutbildningar för figuranter under
våren.
Reseersättning för figuranter i samband med utbildning.
Styrelsen uttalade att SRRS/C generellt sett inte står för reseutgifter i
samband med utbildning. Dock kan en prövning göras efter särskild
ansökan.
Förslag från SRRS/Stockholm att öronmärka MKs budgeterade
medel till lokalavdelningarna efter deras medlemsantal.
Bordlades till nästa möte.

§ 132

Rapport JK.
Muntliga synpunkter hade framförts. Dessa diskuterades inom styrelsen.

§ 133

Rapport TK.
Magnus rapporterade, att SKK nu accepterat SRRS ansökan om att
arrangera officiella lydnadsprov klass 1-Elit i samband med Specialen år
2005, 2006 och 2007.
Peter Falk hade meddelat, att han avgår som domaransvarig med
omedelbar verkan.
SRRS tackar Peter för alla de år han varit verksam i TK.

§ 133:1

Specialen 2005.
Bordlades till nästa möte.

§ 134

Rapport Hemsidan.
Päranders Wärja, styrelsens kontaktperson för hemsidan, meddelade att
han kommer att fortsätta förbättra texten om rasinformation på hemsidan.
Han kommer också att i samråd med SRRS webmaster förbättra rutinerna
för kontakt med styrelsen innan större ändringar förs in på hemsidan.
Folder med rasinformation baserad på text från hemsidan.
SRRS/C tog tacksamt emot den folder där SRRS/Skåne lagt samman
layouten och sänt till SRRS/C. Styrelsen kommer att arbeta vidare på
textinnehållet och kommer att vid behov trycka upp broschyren. Även
lokalavdelningarna kommer att kunna göra detta.
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§ 135

Rapport Ridgeback-Nytt.
Styrelsen bestämde att SRRS nyreviderade valphänvisningsregler ska
publiceras i nästa nummer av Ridgeback-Nytt. De börjar gälla fr o m
2005-07-01.

§ 136

Rapport pRRylboden.
Ingen rapport hade inkommit.

§ 137

Rapport lokalavdelningar.
En ansökan från SRRS/Stockholm om utbildningsbidrag till en kurs för
hundträffledare hade inkommit.
Styrelsen beslöt att ge bidrag med 50 % av kostnaden, vilket innebär 3000
kronor.

§ 137:1

Mötesprotokoll lokalavdelningar.
Fyra mötesprotokoll hade inkommit.

§ 138

Fullmäktigemötet 2005.
Magnus rapporterade att bokningen av mat och lokal på Hotell Scandic
Nord i Uppsala nu är ordnad.

§ 138:1

Lokalavdelningskonferensen 2005.
Magnus åtog sig att skicka ut en skriftlig inbjudan till lokalavdelningarna
och förklara förutsättningarna för konferensen.

§ 139

Bordlagda frågor.
Ny logga till SRRS. Bordlades till nästa styrelsemöte.

§ 140

Rapport Valberedningen.
Patrik meddelade att valberedningens arbete fortskrider.

§ 141

Övriga frågor

§ 141:1

SRRS kalendertävling.
Magnus rapporterade att det finns ett mindre antal osålda kalendrar kvar,
men att beställningar fortfarande kommer in.

§ 142

Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte, som särskilt ska behandla Specialen 2005 kommer att
hållas snarast möjligt. Styrelsen ska försöka finna ett lämpligt datum.

§ 143

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

Karin Nilsson
Justeras:

Päranders Wärja

Magnus Forsberg
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