Protokoll fört vid styrelsemöte SRRS/C
2006-10-21 kl.11:00. Scandic, Bromma
Deltagare: Ordf. Karin Nilsson, André Lennberth, Reidar Otterbjörk, Helena
Sirén
Anmält förhinder: Päranders Wärja, Maria Hjelm, Jonas Peterson
§ 148

Mötets öppnande
Karin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Protokollförare och protokolljusterare
Till protokollförare valdes André Lennberth. Helena Sirén valdes att
jämte Karin Nilsson justera protokollet.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i § 154, § 156, § 158, § 155,
§ 159, § 162.

§ 149

Föregående mötesprotokoll
Lagt till handlingarna.

§ 150

Rapport sekreterare. Post in/ut
Ang. utställningsprogram för 2008
SKK har skickat ut ett fastställt utställningsprogram för år 2008.
SRRS/C har noterat att det står fel i SKK utställningsprogram 2008.
Circuit utställningen skall vara över två dagar inte en som skrivits i
programmet. Helena Sirén kontaktar tävlingsansvarige för en
korrigering.
Förfrågan till Specialklubb från domare som vill utöka sitt rasregister
En förfrågan har inkommit till SRRS/C om att Björn Einarsve vill utöka
sitt rasregister med Rhodesian Ridgeback.
SRRS/C tillstyrker förfrågan.
Hunden i Samhället
Kontroll av läns- och specialklubbars logotyper om huruvida det framgår
av dessa att respektive klubb är en del av SKK.
SRRS/C beslutade att införa SKKs logga i RR-Nytt samt på hemsidan.
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Inbjudan till avelsrådskonferens
SKK’s avelskommitté inbjuder till avelsrådskonferens.
Bordlagd.
Betr. Valphänvisningsreglerna
SKK’s svar på vårt brev angående valphänvisningsregler.
Lagd till handlingarna.
§ 151

Rapport ekonomi
SRRS/C noterar att ekonomin är fortsatt god.

§ 152

Medlemsärenden
Inget att rapportera.

§ 153

Rapport AU
Ett AU-möte har ägt rum sedan föregående protokoll. AU beslutade att
införa kalenderår för kennellänkarna på hemsidan.
SRRS/C biföll AU:s beslut.

§ 154

Rapport AUK
Valphänvisningsreglerna
Granskning av de uppdaterade valphänvisningsreglerna.
Efter utvärdering beslutade SRRS/C att de nya reglerna ska skickas till
AUK för kommentar.
Nytt avelsråd
Sökandet efter nytt avelsråd fortskrider.
Hälsoenkäter
SRRS/C beslutade att kontakt ska tas med Åsa Nordin för en förfrågan
om hon kan tänka sig att skicka ut och sammanställa hälsoenkäterna för
år 2006. Karin Nilsson tilldelades uppgiften att ta kontakt.
Exteriördomarkonferens
Bordlagd.
Inkommit e-post från Rhodesian Ridgeback Norge angående Katarakt
SRRS/C kommer att hålla en diskussion kring katarakt hos svenska
hundar.
SRRS/C beslutade att bordlägga frågan tills vidare för att inhämta mer
information av Berit Wallin Håkansson samt av Ulla Thedin.

§ 155

Rapport MK
Mental Rasprofil
SRRS/C ger MK uppdraget att bilda en arbetsgrupp som kan ta fram en
mental rasprofil för Rhodesian Ridgeback.
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§ 156

Tävlingsverksamhet
Tävlingsriktlinjerna
Senaste nytt Från Jonas Peterson.
Bordlagd.
Specialen 2007
SRRS/C diskuterade den kommande specialen 2007 och en arbetsgrupp
bestående av Karin Nilsson, Reidar Otterbjörk, Jonas Peterson, Helena
Sirén samt André Lennberth bildades. Nästa specialen 2007 möte
kommer att hållas den 15 november 2006.

§ 157

Rapport Hemsidan
Inget att rapportera.

§ 158

Rapport Ridgeback-Nytt
Domarpresentation
Domarpresentation för Specialen 2007.
Domarpresentation med bild kommer att införas i RR-Nytt nummer 4.
Annons Julnumret
SRRS/C beslutade att ett e-postmeddelande kommer gå ut till samtliga
Kennlar om annonsering i julnumret av RR-Nytt.

§ 159

Rapport lokalavdelningar
Kallelsen till respektive lokalavdelnings årsmöte måste snarast skickas
in till redaktören av RR-Nytt för publikation i julnumret. André
Lennberth tilldelades uppgiften att skicka ut påminnelser via e-post till
samtliga lokalavdelningar.

§ 160

Mötesprotokoll lokalavdelningar
Inget att rapportera.

§ 161

Bordlagda frågor
§ 106, § 144 Lokalavdelningsområdena
Bordlagd.

§ 162

Övrigt
Fullmäktigemötet 2007
SRRS/C beslutade att Karin Nilsson ska ta kontakt med arbetsgruppen
för fullmäktigemötet 2007 för en avrapportering.
Kalender 2007
På grund av svagt intresse och höga kostnader beslutar SRRS/C att
lägga ner kalendern för år 2007.
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§ 163

Nästa styrelsemöte
Nästa möte kommer att hållas den 6 december 2006.

§ 164

Mötets avslutande
Karin Nilsson tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

André Lennberth
Justeras:

Karin Nilssin

Helena Sirén
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