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Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C  

2005-05-18 kl. 19.00 Telefonmöte. 
 

Deltagare: Ordf. Karin Nilsson, Maria Hjelm, Helena Sirén, Jonas Pettersson, 
Päranders Wärja, Reidar Otterbjörk. 
Anmält förhinder: André Lennberth. 
 
§ 57 Mötets öppnande. 

Karin hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
Protokollförare och protokolljusterare. 

Helena Sirén utsågs att föra mötesprotokoll.  
Päranders Wärja utsågs att jämte Karin Nilsson justera protokollet. 

Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 58 Föregående mötesprotokoll. 
Föregående mötesprotokoll är justerat och lägges till handlingarna. 
 

§ 59        Rapport sekreterare. Post in/ut. 
Inkomna skrivelser från SKK 
 
Angående specialklubbarnas utställningsprogram 2008. 
SRRS/C har noterat skrivelsen. 
 
Hamiltonplaketten. 
 SRRS/C beslutade att en förfrågan ska ställas till MK och AUK om de 
har förslag på en kandidat som skulle kunna förslås till att få denna 
utmärkelse. 
 
Förtjänsttecken 
Lades till handlingarna. 
 
Utlåtande om RAS 
Lades till handlingarna 
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§ 60 Rapport ekonomi. 
Rapport från Sonja Nilsson angående möjligheten att öppna ett konto som 
ger större avkastning. 
SRRS/C bordlade punkten till nästa möte i avvaktan på besked. 

§ 61 Inget att rapportera.                                                          
Medlemsärenden 
   

§ 62  Rapport AU. 
Inget AU-möte har hållits sedan föregående styrelsemöte. 

 
§ 63 Rapport AUK. 

Susan Falk har åtagit sig att sköta avelsrådets uppgifter från 1 juni och 
tills vidare. 
  

§ 64 Rapport MK. 
Skrivelse från MK angående en rasprofil.  MK har ställt frågan till 
SRRS/C om MK får ta fram ett förslag på en mental rasprofil.  
SRRS/C ställer sig mycket positiva till det och beslutade att ge MK 
ansvaret att ta fram ett sådant förslag. 
 

§ 65 Tävlingsverksamhet 
Specialen 
Arbetsgruppen för Specialen-06 har haft sitt första möte. Helena Sirén 
och Karin Nilsson som ingår i denna rapporterade för styrelsen om hur 
arbetet fortskrider. 
 

§ 66 Exteriördomarkonferensen 
Helena Sirén lämnade en lägesrapport samt information som erhållits från 
SKK. 
SRRS/C beslutade att en ansökan ska skickas in till SKK om att få 
arrangera en exteriördomarkonferens 2009. 
 
Vidare fördes en diskussion om hur arbetet bör fortskrida om ansökan 
godkänns av SKK. 
SRRS/C beslutade att ta fram en arbetsgrupp för konferensen om den 
beviljas. Vilka personer som ska ingå i arbetsgruppen kommer att 
diskuteras när vi fått beskedet från SKK 
 

§ 67 Rapport Tävlingsansvarig 
Jonas Petersson rapporterade att han tagit kontakt med lokalavdelningarna 
för att få mer information om hur deras domarbokningar för 2007 och 
2008 ser ut. 
 

§ 68 Rapport Hemsidan. 
Jonas rapporterar om en del inkörningsproblem med den nya hemsidan, 
som han åtgärdar allt eftersom. 
En blänkare kommer att sättas in på hemsidans första sida om specialen. 
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§ 69 Rapport Ridgeback-Nytt. 
Inget att rapportera. 
 

§ 70 Rapport lokalavdelningar. 
En skrivelse har kommit in från SRRS/Mellan angående att SRRS/C´s 
Rasspecial och Mellans rasspecial går helgerna efter varandra. Önskemål 
finns att flytta SRRS/C rasspecial då lokalavdelningen anser att det är 
ogynnsamt att arrangera dessa utställningar så tätt. SRRS/C beslutade att 
tävlingsansvarige Jonas Peterson ser över om det är möjligt att flytta 
utställningen 2008. 
  

§ 71 Mötesprotokoll lokalavdelningar. 
SRRS/Västra har inkommit med nytt protokoll. Lades till handlingarna. 

§ 72 Bordlagda frågor. 
§ 47 Översyn av tävlingsriktlinjerna. 
Bordlades till nästa möte. 
 
§ 10, § 53 Förslag om att införa extra poäng på lydnadslistan för den hund 
som fått titeln LP. 
Styrelsen beslöt att tillsammans med lydnadslistansvariga se över reglerna 
inför 2007. 
 

§ 73 Övrigt. 
Arbetsgruppen för framtagande av arbetsbeskrivning för ordförande, 
sekreterare och kassör i lokalavdelningarna. 
Inget att rapportera. 
 
Arbetsgruppen för framtagande av ny lämplig ort för FM 2007. 
Päranders Wärja meddelar att han nu fått kontaktpersoner i 
lokalavdelningarna och fortsätter arbetet. 
 

§ 74 Nästa styrelsemöte. 
Nästa styrelsemöte kommer att vara ett telefonmöte den 20 juni kl. 19.00. 
 

§ 75 Mötets avslutande. 
Karin tackade alla och avslutade mötet. 
 

 
Vid protokollet:   
 
 
 
Helena Sirén  
Justeras: 
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Karin Nilsson                  Päranders Wärja 


