
 

 
 
 
 
 
 
Deltagare: Ordf. Karin Nilsson, André Lennberth, Helena Sirén, Reidar Otterb-
jörk, Jonas Peterson, Maria Hjelm. Sonja Nilsson deltog i diskussion om valphän-
visningsreglerna, § 132. 
Anmält förhinder: Päranders Wärja  
 
§ 130 Mötets öppnande  

Karin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
 
Protokollförare och protokolljusterare 
Till protokollförare valdes André Lennberth. Maria Hjelm valdes att 
jämte Karin Nilsson justera protokollet.  
 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med ett tillägg i § 135. 
 

§ 131 Föregående mötesprotokoll 
Lagt till handlingarna. 
  

§ 132 Rapport sekreterare. Post in/ut 
Betr. Valphänvisningsreglerna 
Diskussion om huruvida SRRS/C ska vidare utveckla reglerna eller vid-
hålla dem med dagens utformning. 
SRRS/C beslutade att Karin Nilsson ska skriva till svar på SKKs förfrå-
gan om våra valphänvisningsregler. Vidare beslutade SRRS/C att reg-
lerna ska uppdateras och att SRRS inte längre kräver namn- och adress-
uppgifter på valpköpare i ”Data om valpkull”. Underlaget för SRRS 
hälsoenkät kommer att inhämtas från SKKs ägarregister. 
 
Inbjudan till Rasklubbstorget 
Beslut ska fattas om hur SRRS ska göra med anmälan till Rasklubbstor-
get. 
SRRS/C beslutade att André Lennberth ska skicka en förfrågan till 
SRRS/Stockholm om de önskar deltaga vid rasklubbstorget även i år.  
 

§ 133 Rapport ekonomi 
Inget att rapportera. 
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§ 134 Medlemsärenden 
Valpmedlemskap för Ulla Tagessons J-kull 
SRRS/C beslutade att avstyrka förfrågan om SRRS/C ska betala valp-
medlemskap för Ulla Tagessons J-kull.  
 

§ 135 Rapport AU 
Jonas Peterson är anmäld till SKK´s seminarium för Utställningsansva-
riga i Läns- och Specialklubbar. Omedelbart justerat 060917. 
 

§ 136 Rapport AUK 
Nytt avelsråd 
Karin Nilsson informerar 
SRRS/C meddelar att sökandet efter ett nytt avelsråd fortskrider 
 
Dispensansökan
En dispensansökan har inkommit till SRRS/C. Dispensen gäller en upp-
födare som inte varit i kontakt med AUK före parning.  
SRRS/C beslutade att dispens ska ges i detta enskilda ärende och att 
Karin Nilsson tar kontakt och meddelar dispensansökaren. 
 
Exteriördomarkonferens   
SRRS/C försöker fortfarande finna en praktisk lösning för att genomföra 
en exteriördomarkonferens år 2009. 
 

§ 137 Rapport MK 
Nya medarbetare i MK. 
En intresseförfrågan har gått till Lilly Forsman och Madeleine Rörström 
om de skulle vilja ingå i MK. Både Lilly Forsman och Madeleine Rör-
ström tackade ja och ingår numera i MK.  
 
MH i Nykvarn 
MH i Nykvarn 2006-10-22 är inställt 
 

§ 138 Tävlingsverksamhet 
Tävlingsriktlinjerna 
Genomgång av reglerna.  
SRRS/C beslutade att tävlingsansvarig Jonas Peterson ska utarbeta ett 
förslag till ändring av de nuvarande reglerna att presentera för styrelsen 
på nästa möte.  
 

§ 139 Rapport Hemsidan 
Kennellänkar 
På hemsidan finns kennellänkar till kennlar som inte längre är aktiva. 
Beslut huruvida dessa ska vara kvar på hemsidan eller inte ska fattas. 
SRRS/C beslutade att länkar som inte är betalda skall tas bort från hem-
sidan.  
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§ 140 

 
 
Rapport Ridgeback-Nytt 
CV Hundar 
Från 2006-09-18 justeras att CV hundar efter 2006 får en halvsida i RR-
nytt. Inrapportering sker på egen hand.  
 

§ 141 Rapport pRRylboden 
Inget att rapportera.  
 

§ 142 Rapport lokalavdelningar 
Rapport från SRRS/Mellan 
I rapporten framkommer det att SRRS/Mellan har svårigheter att hitta 
folk till några platser i styrelsen. I rapporten rådfrågar också 
SRRS/Mellan SRRS/C hur man kan gå vidare med problematiken. 
SRRS/C har noterat problemet.  André Lennberth åtog sig att kontakta 
SRRS/Mellan.  
  

§ 143 Mötesprotokoll lokalavdelningar 
Ett protokoll har inkommit 
Mellan har inkommit med ett protokoll. 
SRRS/C har noterat och lagt det till handlingarna. 
 

§ 144 Bordlagda frågor 
Tävlingsriktlinjerna 
Se § 138, tidigare § 109. 
 
§ 106 Lokalavdelningsområdena  
Arbetet med de nya lokalavdelningsområdena har återupptagits efter 
Specialen 2006.  
  

§ 145 Övrigt 
Blommor till Ulla Tagesson begravning 
Ett AU beslut har tagits angående att skicka blommor till Ulla Tagessons 
begravning. 
SRRS/C godkände beslutet. 
 

§ 146 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemötet kommer hållas i Stockholm den 21 oktober 2006.  
 

§ 147 Mötets avslutande 
Karin tackad samtliga medverkande och avslutade mötet. 
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Vid protokollet:   
 
 
 
 
André Lennberth  
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
Karin Nilsson   Maria Hjelm  
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