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DELTAGARE

Ordf. Jonas Peterson, Helena Sirén,
Maria Kierkegaard och Karin Nilsson.
ANMÄLT FÖRHINDER

André Lennberth, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund och Solveig Bryn.

§ 132

Mötets öppnande.
Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Protokollförare och protokolljusterare.
Till protokollförare utsågs Karin Nilsson.
Helena Sirén utsågs att jämte ordförande Jonas Peterson justera dagens protokoll.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägget att ämnena Exteriördomarkonferensen,
Mental rasprofil och Utbildningshelgen får egna rubriker.

§ 133

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är under justering.

§ 134

Rapport sekreterare, Post in/ut.
Ingen post rapporterades ha kommit in.

§ 135

Rapport ekonomi.
Resultaträkning från kassören 2007-06-01.
Styrelsen gick igenom de olika posterna och konstaterade att klubbens ekonomi är
fortsatt god.

§ 136

Medlemsärenden
Styrelsen beslutade att Jonas ska kontakta SRRS nya medlemsansvariga, Anna
Florell, och erbjuda henne hjälp om hon får problem med dataöverföringen.
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§ 137

Rapport AU
AU-beslut 2007-05-05 om att utse Anna Florell till ny medlemsansvarig i SRRS.
Beslutet trädde i kraft omedelbart.
Styrelsen fastställde AUs beslut.

§ 138

Rapport AUK
Styrelsen beslutade att begära in en rapport från AUK om deras verksamhet.
Karin fick uppdraget att kontakta AUK.
En utbildningskurs för avelsråd (steg 1) kommer i höst att anordnas av SKK.
Styrelsen beslutade att erbjuda Lotta Malmborg att deltaga i kursen. Karin kontaktar
Lotta.

§ 139

Rapport MK
Fler MH anmäls.
MK meddelar att man nu ansökt om 18 MH hittills för i år.
Rapport från SBKs möte i Farsta 2007-04-03.
Karin rapporterade från mötet om SBKs MH-verksamhet. SBK har startat en
översyn av MH-beskrivningen och vill veta vilka erfarenheter klubbarna med
samarbetsavtal har gjort och vilka behov som uppstått. Ett nytt möte kommer att
hållas i oktober-november.

§ 140

Tävlingsverksamhet
Tävlingsansvar.
Jonas, som är tävlingsansvarig, föreslog att SRRS/C ska ha fler tävlingsansvariga i
styrelsen.
Maria Kierkegaard erbjöd sig att dela på ansvaret med Jonas.
Styrelsen beslöt att Jonas och Maria tillsammans ansvarar för tävlingarna i klubben.
Viltspårslistan.
SRRS/Stockholm hade en del synpunkter på reglerna för viltspårslistan.
Då det sedan tidigare är bestämt att reglerna för alla listor i SRRS/C regi ska
utvärderas i höst bordlades frågan.
Vidare beslutade styrelsen att en påminnelse om detta ska gå ut till
lokalavdelningarna, där det ska efterlysas synpunkter och förslag på förbättringar.
Karin åtog sig att kontakta lokalavdelningarna.
Specialen 2007.
De närvarande i arbetsgruppen lämnade en lägesrapport.
Specialen 2008.
Jonas undersöker olika lämpliga platser som kommit på förslag, bl a Kjesäter.
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Specialen 2009.
Diskussion om specialen 2009 fördes.

§ 141

Rapport Hemsidan
Annonser på hemsidan.
Styrelsen beslutade att på SRRS hemsida ska annonser om produkter - ej tjänster –
kunna annonseras enligt unika avtal med intresserade företag.

§ 142

Rapport Ridgeback-Nytt
Uppfödarintervju.
Styrelsen beslutade att Uppfödarintervju nr 3 kommer att beröra Hayawanis kennel
och ska föras in i Ridgeback-Nytt 2007/3.
Helena Sirén fick i uppdrag att ombesörja intervjun.
Presentation av hela styrelsen.
Styrelsen beslöt att en kortfattad presentation med bild av samtliga medlemmar i
styrelsen ska sändas till Ridgeback-Nytts redaktion för införande i nästa nummer av
tidningen. Varje styrelsemedlem ansvarar för att deras egna uppgifter blir skickade.

§ 143

Rapport Lokalavdelningar
Styrelsen beslutade att inför varje styrelsemöte ska en förfrågan sändas till
lokalavdelningarna, där de ombeds inkomma med eventuella skrivelser som bör tas
upp på mötet samt skicka in sina mötesprotokoll.
Caroline och Karin fick i uppdrag att sköta om detta.

§ 144

Mötesprotokoll Lokalavdelningar
Inga mötesprotokoll hade inkommit.

§ 145

Mental rasprofil
Mentalkommitténs arbete med en mental rasprofil diskuterades. Styrelsen föreslog
att MK och AUK i samarbete arrangerar en avelskonferens under hösten 2008 där ett
första förslag till mental rasprofil ska presenteras och diskussion föras kring detta.
En moderator bör också tillfrågas.
Karin kontaktar AUK.

§ 146

Exteriördomarkonferensen
Arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen rapporterade att 55 domare har bjudits
in. Raskompendiet ska prioriteras i dagsläget.

§ 147

Utbildningshelg
Arbetsgruppen för utbildningshelgen rapporterade att evenemanget är planerat till
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den 27-28 oktober på Scandic Hotel i Upplands-Väsby. Två deltagare från varje
lokalavdelnings styrelse ska bjudas in.
Den 27 oktober kommer Eva Brauer, som utbildar utställningsansvariga inom SKK,
att lära oss om SKKs organisation och att genomföra utställningar enligt SKKs nya
regler.
Den 28 oktober ska Ragnar Dahlberg, som är expert på föreningsteknik, undervisa
oss i föreningsarbete.
Styrelsen var bekymrad över att kostnaden för utbildningshelgen avsevärt överstiger
vad som budgeterats, men beslutade att behovet av utbildningen är mycket stort, och
därför borde helgen genomföras.

§ 148

Bordlagda frågor

§ 149

Övriga frågor
Kennelfullmäktige.
Jonas Peterson rapporterade från Kennelfullmäktige.
Kommunikation.
Maria Kierkegaard anmälde problem med att många mail kommit att handla om
annat än vad som rubriken angav.
Jonas erbjöd sig att sätta upp diskussionsforum för styrelsens olika arbetsgrupper,
vilket styrelsen accepterade.

§ 150

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir ett Skypemöte onsdagen den 22 augusti 2007 kl. 18.30
Ett fysiskt möte planeras till lördagen den 22 september.

§ 151

Mötets avslutande
Jonas tackade alla och avslutade mötet.

VID PROTOKOLLET

Karin Nilsson
JUSTERAS

JUSTERAS
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Jonas Peterson

Helena Sirén

