Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C
2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.
Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth, , Karin
Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog fr.o.m. § 92 till § 97.
Anmält förhinder: Solveig Bryn

§ 91

Mötets öppnande.
Magnus hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Protokollförare och protokolljusterare.
André Lennberth utsågs att föra mötesprotokoll.
Maria Hjelm utsågs att jämte Magnus Forsberg justera protokollet.
Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§ 92

Föregående mötesprotokoll.
Tävlingsprogram för 2008
Magnus arbetar med utställningsprogrammet 2008 och ansöker om
detta till SKK senast 31/12.
SRRS har mottagit en skrivelse från Mellan angående problem att
genomföra sina aktiviteter på grund av svag bemanning i styrelsen på
grund av sjukdom.
SRRS/C beslutar att Magnus personligen ska träffa styrelsen i Mellan
vid deras nästa styrelsemöte för att diskutera deras framtid och
möjligheter.
SKK:s Specialklubbskonferens februari 2006.
SRRS/C beslutar anmäla Karin och Magnus till konferensen.

§ 93

Rapport sekreterare. Post in/ut.
Inget att rapportera
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§ 94

Rapport ekonomi.
Inget att rapportera.

§ 95

Medlemsärenden.
Maria Hjelm, som är medlemsansvarig, meddelade att en ny
medlemsmatrikel snart kommer in.

§ 96

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

§ 97

Rapport AUK.
Regler för valphänvisning
Ett protestbrev från tolv uppfödare har kommit in.
SRRS/C har tagit del av protestbrevet. Efter att ha inhämtat AUKs
uppfattning har styrelsen beslutat följande;
- texten med krav om medlemskap i minst ett år tas bort
- inga ändringar skall göras gällande krav på ålder, dvs tiken ska
vara minst 30 månader vid parningstillfället.
- för att erhålla valphänvisning måste data om valpkull skickas in
annars ges ingen hänvisning, INGEN DISPENS GES
SRRS/C kommer att ombesörja att de berörda uppfödarna får sin
skrivelse besvarad.
SRRS regler för valphänvisning som kommer att gälla fr.o.m. 1 januari,
2006 kommer att publiceras i Ridgeback-Nytt 4/2005 och ingår också i
detta protokoll som BILAGA 1.
Rapport MK.

§ 98

Rapport inkommen från MK.
SRRS/C meddelar att Karin Nilsson blivit invald som ledamot i MK
MK rapporterar att man ansökt om 7 MH och fått dem beviljade av
SBK. Dessa skall arrangeras av SRRS lokalavdelningar.
MK rapporterar svårigheter att boka MH och banor av SBK:s
underklubbar och lyfter fram tanken att varje lokalavdelning behöver en
portabel MH bana och avtal med markägare för att kunna arrangera MH.
Detta för att öka tillgängligheten och sänka kostnaderna.
SRRS/C tar med sig dessa tankar till lokalavdelningskonferensen i april
2006.
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§ 99

Rapport JK.
Inget att rapportera.

§ 100

Tävlingsverksamhet.
SRRS utställningsprogram för 2008.
Se § 92 första punkten

§ 101

Rapport Hemsidan.
Inget att rapportera

§ 102

Rapport Ridgeback-Nytt.
Reidar rapporterade att han mottagit ett flertal insändare, som förs in i nr
4, som nu håller på att sammanställas.
Inbjudan till SRRS fullmäktigemöte är införd.

§ 103

Rapport pRRylboden.
Inget att rapportera

§ 104

Rapport lokalavdelningar.
Ansökan att ordna circuitutställning 2008 från WW-08 gruppen.
SRRS/C har mottagit en skrivelse av lokalavdelning Stockholm om att
arrangera en certutställning i samband med WW-08.
SRRS/C beviljar ansökan och kommer att skicka in ansökan till SKK
före den 31:e dec.
Rapport betr. rasmontern på Stora Stockholm.
SRRS/C har mottagit rapporten.
SRRS/C beviljar Stockholm medel att göra de inköp som har ansetts
nödvändiga för rasmonterns uppbyggnad efter de ändringar som
SRRS/C och Stockholm kommit överens om.

§ 105

Mötesprotokoll lokalavdelningar.
Inget att rapportera
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§ 106

Bordlagda frågor.
§ 74 Världens hundar träffas i Stockholm.
SRRS/C ansöker om utställning i Stockholm2008 enligt Stockholms
önskemål.
Förfrågan av domare som önskar utöka sitt register.
Styrelsen beslöt tillstyrka Mats Jonssons förfrågan.
§ 81 Förslag om ny poängberäkning för viltspår.
Bordlägges tills svar inkommit från tillfrågade sakkunniga.
Domarkonferens.
SRRS/C kommer att ansöka om domarkonferensen före 1 juli, 2006.
§ 85 Domare till Stockholms certutställning 18 juli, 2006.
SRRS/C ska snarast boka de domare som saknats 2006 och kommer att
meddela lokalavdelningarna.

§ 107

Övrigt.
Royal Canins Hundencyklopedi innehåller en märklig beskrivning
av RR, vilket Ulla Thedin påtalar.
SRRS har noterat detta och beklagar Royal Canins felaktiga
presentation av Rhodesian Ridgeback. SRRS kommer att fortsätta påtala
detta för Royal Canin för att i samband med ny upplaga kunna vara med
och påverka detta

§ 108

Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte blir 10 januari, 2006

§ 109

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

André Lennberth
Justeras:

Maria Hjelm

Magnus Forsberg
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BILAGA 1

REGLER FÖR VALPHÄNVISNING I SPECIALKLUBBEN RHODESIAN
RIDGEBACK SVERIGE - SRRS
Gäller fr.o.m. 1 januari, 2006

Valphänvisning sker dels genom SRRS hemsida www.srrs.org, dels genom SRRS
rasinformatör/er.
För att erhålla valphänvisning gäller att:
• Uppfödaren förbinder sig att strikt följa av SKK utfärdade grundregler för uppfödare och
registreringsbestämmelser
• Uppfödaren förbinder sig att se till att kullen noggrant blir kontrollerad för dermoid sinus
av erfaren uppfödare och följa SRRS policy i denna fråga
• Uppfödaren har dokumenterat medlemskap i SRRS eller i en med SRRS/C samarbetande
Rhodesian Ridgeback klubb
• Förstagångsuppfödare av ridgeback ska, vid planering av sina två första kullar, ha talat
med SRRS avelsråd eller någon i Avels- och Uppfödarkommittén (AUK) före parning
• Uppfödaren förbinder sig att sända in blankett ”Data om valpkull” (se nedan) till AUK
senast då kullen uppnått 12 veckors ålder
• Uppfödaren har sänt in blankett ”Data om valpkull” vid tidigare valphänvisningar.
Dispens från detta kommer ej att ges
• Föräldradjuren är friröntgade (både höfter och armbågar) före parning
• Föräldradjuren har fått lägst ett andrapris i kvalitetsbedömning vid officiell utställning
före parning
• Tiken är minst 30 månader gammal vid parning
REKOMMENDATION
Uppfödare rekommenderas att vid registrering avelsspärra valpar utan ridge, med ridgefel,
kroksvans, färgfel och/eller gravt bettfel samt att sälja dessa valpar till reducerat pris. Uppfödare
rekommenderas att endast i undantagsfall använda hundar med högre tal än 3 på skott mentalbeskrivning.
AVGIFTER
Valphänvisning sker för kull som anmälts skriftligt till avelsrådet tidigast två månader före
beräknad parning.
Valphänvisning sker under fyra månader och kostar 200:-/valpkull.
Observera att 100:- återbetalas när medlemskap i SRRS för kullens nya köpare betalats av
uppfödaren (f.n. 100:-/medlem). Förteckning över valpköpare fylls i på blankett ”Data om
valpkull”.
Förlängning av valphänvisning efter fyra månader kostar 50:-/månad.
Avgiften ska vara SRRS postgiro 64 00 34-5 tillhanda innan uppgifterna behandlas.
BLANKETTER
Följande blanketter kan erhållas av AUK eller laddas ned från hemsidan www.srrs.org
• Parningsavtal
• Blankett med begäran om valphänvisning
• Blankett ”Data om valpkull”
Insänd ifylld blankett ”Data om valpkull” är förutsättning för kommande valphänvisningar.
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AVELSRÅD I SRRS
Ulla Thedin
Änghult Godegård 20, 591 98 Motala
Tel 0141-81 001

SRRS POLICY gällande dermoid sinus
SRRS policy är att valpar ska undersökas direkt efter födelsen och valpar med sinus ska avlivas.
I de fall där sinusen upptäcks något senare och uppfödaren trots alla tveksamheter bestämmer sig
för att valpen ska opereras, måste detta ske medan valpen finns kvar hos uppfödaren. Den måste
dessutom stanna hos uppfödaren ett antal månader efter att operationen genomförts, så att man är
säker på att den har lyckats. Då valppälsen normalt ömsas vid 8–9 månaders ålder är detta en
lämplig tidpunkt för utvärdering.
En opererad hund ska avelsspärras (på samma sätt som en ridgelös), vilket gör att en viss
prisreduktion (inte större än 40-50 %) är berättigad.
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