Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C
2005-10-25 kl. 19.00 telefonmöte.

Deltagare: Ordf. Reidar Otterbjörk, André Lennberth, Maria Hjelm, Solveig Bryn och Karin Nilsson.
Anmält förhinder: Magnus Forsberg samt Päranders Wärja.
§ 72

§ 73

§ 74

Mötets öppnande.
Reidar hälsade alla välkomna och öppnade mötet
Protokollförare och Protokolljusterare.
André utsågs att föra protokoll
Karin Nilsson utsågs att jämte Reidar Otterbjörk justera protokollet.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll
Förslag om e-postjustering
SRRS/C beslutar att fr.o.m. detta protokoll göra justeringar via e-post på
rekommendation av SRRS revisor.
Rapport sekreterare, Post in/ut.
Medlemsavgift för 2006
SRRS/C har på fullmäktigemötet beslutat att medlemsavgifterna ligger fast med
föregående års medlemsavgifter.
Inbjudan till utbildning av handledare för utbildning av
utställningsarrangörer i läns- och specialklubbar
SRRS/C beslutade att skicka ut informationen till lokalavdelningarna med
information att de får skicka en representant per lokalavdelning.
Förändring av regler gällande elev- och aspiranttjänstgöring
SRRS/C beslutade att skicka ut informationen till lokalavdelningarna med
informationen att anmälan går att finna på SKKs hemsida.
Betr. Svarsenkät för circuit
SRRS/C har noterat tryckfelet.
Avstängda svenska exteriördomare
SRRS/C har noterat informationen gällande avstängda domare.
Världens hundar träffas i Sthlm
Bordlades
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Angående ansökan om utställningsprogram för 2008
SRRS/C hänvisar ärendet till Magnus Forsberg som är tävlingsansvarig.
Inbjudan till Rasklubbstorget
SRRS/C har mottagit inbjudan och skickat en anmälan.
Specialklubbskonferens feb. 2006
SRRS/C föreslår att Magnus Forsberg deltar i konferensen, vidare beslutar
SRRS/C att Karin Nilsson ska delta.
Auktorisationer / exteriördomare
SRRS/C har noterat informationen.
Tidsbegränsad obligatorisk mätning
SRRS/C har noterat informationen och lyfter frågeställningen till diskussionen
kring domarkonferensen.
Förfrågan av domare som vill utöka sitt rasregister
Bordlades
§ 75

Rapport ekonomi.
Inget att rapportera

§ 76

§ 77
§ 78

§ 79

§ 80
§ 81

Medlemsärenden.
SRRS/C har noterat att medlemsantalet ligger på en relativt jämn nivå i jämförelse
med föregående år, med tendens till en viss ökning. Nuvarande medlemsantalet är
1577 stycken.
Rapport AU.
Inget att rapportera
Rapport AUK.
Regler för Valphänvisning
SRRS/C antar AUKs valphänvisningsregler med tillägget att en medlem skall ha
ett dokumenterat medlemskap i SRRS sedan ett (1) år eller i en med SRRS/C
samarbetande Rhodesian Ridgeback klubb i ett (1) år. SRRS/C påpekar också att
regeländringen innebär att tiken vid parning ska vara minst 30 månader. Dessa
regler gäller fr.o.m. 1 januari 2006.
Rapport MK.
SRRS/Stockholm anhåller om A-figurant utbildning för B-figuranter
SRRS/C beslutar att SRRS ska bekosta utbildningen till A-figuranter för Bfiguranterna i fråga.
Camilla Birgerssons e-post brev gällande ultraljudsundersökning
SRRS/C har tagit del av Camillas e-post brev och anser det vara av intresse för
många RR-ägare. SRRS/C har beslutat att skicka det vidare till ansvarig för
hemsidan samt till AUK så att de kan informera samtliga uppfödare.
Rapport JK.
Inget att rapportera
Tävlingsverksamhet.
Förslag om ny poängberäkning för viltspår
Bordlades
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Specialen 2005, sammanställning av kostnader/intäkter
SRRS/C har tagit del av sammanställningen av kostnader/intäkter för Specialen
2005. Denna kommer att tas i åtanke till Specialen 2006.
Vandringspriser
Efter att ha diskuterat skicket på vissa vandringspriser har SRRS/C beslutat att i
nödvändiga fall kontakta prisernas donatorer för åtgärder.
Domarkonferens
Bordlades
§ 82

Rapport Hemsidan.
Inget att rapportera

§ 83

§ 84
§ 85

Rapport Ridgeback-Nytt.
Ridgeback-Nytt nummer 3 har blivit försenad på grund av datorproblem i
samband med ett åskoväder.
Förslag till förändring gällande innehållet i Ridgeback-Nytt har diskuterats men
bordlades för vidare diskussioner.
Rapport pRRylboden.
Inget att rapportera
Rapport lokalavdelningar.
SKÅNE
Skåne är villiga att genomföra en certutställning i samband med Sydskånska
KK utställning på Sofiero 2008. Vill framföra detta så att ansökan skickas in
i tid.
SRRS/C har noterat SRRS/Skånes villighet att genomföra en certutställning och
uppskattar initiativet. Informationen kommer att vidarebefordras till
tävlingsansvarig.
MELLAN
Mellan undrar hur man på bästa sätt hanterar valda styrelseledamöter som
inte går att nås varken via telefon, e-post eller vanlig post.
SRRS/C har noterat informationen och beslut togs att Magnus Forsberg ska
diskutera problematiken med SRRS/Mellan.
STOCKHOLM
Stockholm undrar om Plock-Upp kampanjen publicerats i RR-Nytt, om inte
anser Stockholm att detta bör göras i samband med julnumret annars
uppkommer en kostnad om 3500 sek för en monter på Rasklubbstorget.
Vidare ansöker de om ca 5000 sek för kostnader i samband med montern på
Rasklubbstorget.
SRRS/C har noterat informationen och låter meddela att Plock-Upp har
publicerats i RR-Nytt med tanke på rasklubbstorgets monter. Vidare låter SRRS/C
meddela att en mer specificerad kostnadskalkyl för utgifterna gällande
rasklubbstorgets monter är önskvärd innan något utbetalningsbeslut kan tas.
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Stockholm har kommunikationsproblem med MK. Önskar befogenheter att
själva boka MH.
SRRS/C har noterat kommunikationsproblematiken och enligt gällande
överenskommelse med SBK kan inte SRRS/Stockholm själva boka MH.
Stockholm redovisar att för 2006 har 8 MH dagar bokats och ytterligare 3
uppfödare har ansökt om ytterligare 3 MH dagar.
SRRS/C har noterat informationen.
Stockholm redovisar att för certutställningen den 18 juni 2006 har ingen
domare bokats. De har försökt med Kenneth Edh. En förfrågan har lagts om
SRRS/C har kontakt med Per Svarstad och kommer vi att boka honom.
Frågan är under behandling och blir därför bordlagd till nästa möte.
Stockholm ska ha årsmöte 22 januari, 2006
SRRS/C har noterat informationen.
§ 86

Mötesprotokoll lokalavdelningar.

§ 87

Bordlagda frågor.
Regler för valphänvisning
Justerat under § 78

§ 88

Övriga frågor.
Miia Lemmetyinen, Fin, har en förfrågan gällande om SRRS/C kan publicera
en bild av BIR & BIM från Nyköping den 14/8 2005 på hemsidan.
SRRS/C bifaller förfrågan och skickar informationen vidare till webbansvarig.

§ 89

Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte blir den 29 november 2005 kl 19:00.

§ 90

Mötes avslutande.
Reidar tackar alla och avslutar mötet.
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Vid protokollet:

André Lennberth
Justeras:

Karin Nilsson

Reidar Otterbjörk
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