Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C
2005-09-28. kl. 19.00 Telefonmöte.
Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, Päranders Wärja och Karin
Nilsson. André Lennberth deltog fr o m § 59.
Anmält förhinder: Reidar Otterbjörk och Solveig Bryn.
§ 54

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.

§ 55

Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll är fortfarande under justering.

§ 56

Rapport sekreterare. Post in/ut.
2005-09-09 Brev från Kennel Stenänga gällande ersättningsbägare för Kennel
Stenängas vandringspris, som är försvunnet.
Brevet har mottagits av styrelsen, som är tacksam för Kennel Stenängas
förståelse för att priset kommit bort och beslutar att priset ej ska delas ut
i fortsättningen i enlighet med Kennel Stenängas önskan.
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§ 57

Rapport ekonomi.
2005-09-25 Balans och resultaträkning.
Styrelsen tagit del av uppgifterna.
Den ber nu kassören om en uppspaltad redovisning för Specialens ekonomi
2005.

§ 58

Medlemsärenden.
Maria Hjelm, som är medlemsansvarig, rapporterade att arbetet med att se till
att inte medlemmar förekommer på flera ställen på medlemslistan nu är avslutat.
Antalet medlemmar den 16 september var 1206 fullt betalande samt 130
familjemedlemmar och 208 valpköparmedlemmar.
Från och med följande punkt deltar André Lennberth i mötet

§ 59

Rapport AU.
Styrelsen bekräftar följande AU-beslut:
2005-09-19 har AU beslutat att bifalla AUKs önskan om att hålla en
avelskonferens under våren 2006. AUK har tillgång till de medel som SRRS/C
har budgeterat för konferensen.

§ 60

Rapport AUK.
Valphänvisningsregler
Styrelsen har mottagit ett nytt förslag om ändrade regler för valphänvisning.
Styrelsen ansåg att konsekvenserna av regeländringen måste undersökas
ytterligare och bordlade ärendet till nästa möte.
Domarkonferens år 2008
Styrelsen skall undersöka möjligheterna att hålla konferensen och rapportera
tillbaka till AUK när detta är gjort.

§ 61

.Rapport MK.
MK meddelar att arvodet för ett MH har höjts till 350 kronor.
Vidare understryker man vikten av att MK blir underrättade i god tid när en
lokalavdelning vill genomföra ett MH.
Dessutom efterlyser MK en duktig medhjälpare.
SRRS/C kommer att ta kontakt med MK för att diskutera situationen. Magnus
åtog sig detta.

§ 62

Rapport JK.
Inget att rapportera.
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§ 63

Tävlingsverksamhet.
Inget att rapportera.

§ 64

Rapport Hemsidan.
SRRS har haft ett intrång på Hemsidan, vilket webmaster åtgärdat.
Rasdata har nu varit aktivt en tid och styrelsen anser att reaktionerna hittills varit
positiva.

§ 65

Rapport Ridgeback-Nytt.
Inget att rapportera.

§ 66

Rapport pRRylboden.
Styrelsen har fått ett förslag om att delvis lägga ned pRRylboden.
Styrelsen beslutade att lägga ned pRRylboden förutom försäljningen av SRRS
egna produkter, d v s Ridgeback-skolan, årsböcker, dekaler e t c.
I övrigt skall köparna få hjälp med länktips till produkterna i Ridgeback-Nytt.
I samband med nedläggningen planeras en stor utförsäljning av pRRylbodens
varulager i Ridgeback-Nytt nr 3 med rejäl rabatt på de flesta varor. Karin åtar
sig att sköta kontakten med pRRylbodens ansvariga Maude Frykenius.

§ 67:1

Rapport lokalavdelningar.
SRRS/C har mottagit rapport från SRRS/Mellan att man har svårigheter att
besätta styrelsen.
Vissa styrelsemedlemmar har inte gått att nå sedan ett halvår.
SRRS/C planerar att ha ett möte med Mellan, där de värsta problemen bör
åtgärdas.

§ 67:2

Mötesprotokoll lokalavdelningar.
Ett mötesprotokoll från Stockholm har inkommit.

§ 68

Bordlagda frågor.
Inget att rapportera.

§ 69:1

Övriga frågor
2005-09-21 André Lennberths önskan om subventionerad
Internetuppkoppling.
Styrelsen beslutar bifalla André’s önskan med 50%, d v s 200 kronor per
månad fr o m oktober 2005.
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§ 69:2

Förslag gällande SRRS-Specialen.
Utställare vars hund vunnit 1:a pris vid kvalitetsbedömningen ska kunna köpa
en röd rosett till självkostnadspris på utställningen.
Styrelsen bifaller detta förslag.

§ 70

Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte blir på onsdagen den 26 oktober.

§ 71

Mötets avslutande.
Magnus tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Karin Nilsson
Justeras:

Maria Hjelm

Magnus Forsberg
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