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DELTAGARE

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson.
Sonja Nilsson deltog i samband med § 192 § 193 och § 195.
ANMÄLT FÖRHINDER

André Lennberth, Caroline Graflund och Solveig Bryn.

§ 189

Mötets öppnande.
Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Protokollförare och protokolljusterare.
Till protokollförare utsågs Karin Nilsson.
Reidar Otterbjörk utsågs att jämte ordförande Jonas Peterson justera dagens protokoll.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes efter justering. Kennel Löveklippens ansökan tas upp under
§195 AUK.

§ 190

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat och läggs till handlingarna.

§ 191

Rapport sekreterare, Post in/ut.
2007-09-20 SKK Pressmeddelande Valpkurs i stället för körkort.
Lades till handlingarna.
2007-09-25 Brev till styrelsen från Ewa Stranne.
Brevet är vidarebefordrat till Ulla Thedin, åtgärdat och besvarat.
2007-10-02 SRRS/Stockholm Montern på Rastorget på Stora Stockholm.
Styrelsen beklagar att inte Stockholm har möjlighet att arrangera rasmontern i år och
hoppas att det ska gå lättare i framtiden.
2007-10-02 SKK Följebrev till ansökan om specialklubbs officiella utställningsprogram år 2010.
Blankett för ansökan. Länsklubbarnas utställningsprogram för 2010.
Handlingarna vidarebefordrades till tävlingsansvariga.
2007-10-02 SKK Informationsbrev angående utbildning av tävlingsarrangörer.
Se vidare §203.
2007-10-11 SKK/CS Protokoll nr 5/2007.
Lades till handlingarna.
2007-10-12 SKK Månadsbrev oktober 2007.
Lades till handlingarna.
2007-11-19 Ulla Thedin Skrivelser om dermoid sinus.
Styrelsen tackar Ulla för skrivelserna.
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2007-11-01 Förfrågan angående Agrias Breed Profile.
Den erbjudna informationsträffen har redan varit. Lades till handlingarna.
2007-11-01 SKK Pressmeddelande Gratis dvd om hundar till skolorna.
Lades till handlingarna.
2007-11-12 SKK Pressmeddelande Årets polishund 2007.
Lades till handlingarna.
2007-11-14 SKK Pressmeddelande Konferens om hundars hälsa i helgen.
Lades till handlingarna.
2007-11-15 SKK Krav på tävlingslicens.
Styrelsen tog del av meddelandet.

§ 192

Rapport ekonomi.
Sonja Nilsson, SRRS kassör, redogjorde för budget, balans- och resultaträkning.
5365 kr i portokostnader för Ridgeback-Nytt hade återbetalats av postverket, vilket
styrelsen noterade med tillfredsställelse.
Sonja bad även om instruktioner beträffande uppdelningen av nedlagda lokalavdelningars
medel.
Styrelsen beslutade att Övre Norras tillgångar ska föras över till nuvarande Norra, eftersom
de tagit över den nedlagda avdelningens medlemmar.
Styrelsen beslutade också att den nedlagda lokalavdelningen Östras medel skulle delas
mellan Stockholm Västra och Skåne i proportion till det antal medlemmar som de övertagit
från Östra.

§ 193

Medlemsärenden
Eftersom problemen med medlemshanteringen fortsatt beslutade styrelsen att tillsätta en
ny medlemsansvarig.
Sonja Nilsson som tar emot inbetalningarna för nytt medlemskap åtog sig att
vidarebefordra information om de nya medlemmarna till SKK, som sköter SRRS
medlemshantering.
Karin åtog sig att göra utskick.

§ 194

Rapport AU
Inga AU-beslut har fattats sedan förra mötet.

§ 195

Rapport AUK
Förslag från tf avelsrådet att skicka ut hälsoenkäterna ett år senare, dvs vid tre års ålder.
Sonja Nilsson, sammankallande i AUK stödde förslaget som innebär att åtskilliga frågor får
större relevans eftersom hundarna blivit ett år äldre vid tiden för enkäten.
Styrelsen beslutade att följa förslaget. Nästa hälsoenkät kommer alltså att skickas ut 2008.
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Styrelsen beslutade också att ge Sonja i uppdrag att skaffa in skadestatistik för RR från
försäkringsbolagen till nästa styrelsemöte.
Ulla Thedin avgår som tf avelsråd vid årsskiftet.
Styrelsen beklagar Ullas beslut att avgå som tf avelsråd och beslutar att kontakta AUK om
förslag på nytt avelsråd.
Beslutet justerades omedelbart.
Ansvarsfördelningen i AUK.
Lotta Malmborg registrerar Data-om-valpkull. Susan Falk sköter valphänvisningen på
hemsidan. Sonja Nilsson är sammankallande.
Fram till årsskiftet fungerar Ulla Thedin som avelsråd.
Dispens från valphänvisningsreglerna sökes för tiken Etna.
Styrelsen avslog dispensansökan med hänsyn till kvalitetssäkringen i vår ras. Reidar
uppdrogs att underrätta uppfödaren.
Detta beslut justerades omedelbart.
Dispens från valphänvisningsreglerna söks av Kennel Löveklippen.
Bordläggs medan ärendet utreds. Beslut sker vid AU-möte.
Avelskonferens år 2008.
Sonja uppdrogs att kontakta övriga AUK för eventuellt samarbete med MK inför
avelskonferensen där bl. a förslaget till mental rasprofil ska presenteras.

§ 196

Rapport MK
Mental rasprofil.
Karin Nilsson, sammankallande i MK, rapporterade om mötet i MK 2007-10-14 och om
hur arbetet med ett förslag till mental rasprofil fortskrider.

§ 197

Tävlingsverksamhet
Specialen 2010.
SRRS/C beslutade tillfråga SRRS/Skåne om de vill arrangera Specialen 2010. Förslagsvis i
samband med World Dog Show i Danmark.
Beslutet justerades omedelbart.
Dispens från listregler.
Styrelsen beslutade att medge Lisa Ling dispens från listregeln om enmånadsrapportering
gällande agility, lydnad, viltspår och bruks på grund av omständigheter som hon ej kunnat
rå för.
Ny listansvarig.
Jenny Arvholm som är ansvarig för lydnads-, bruks- och agilitylistan har meddelat att hon
avgår vid årsskiftet. Ett namn har kommit upp. Helena åtog sig att kontakta den person
som blivit föreslagen.

§ 198

Rapport Hemsidan
Inget att rapportera.
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§ 199

Rapport Ridgeback-Nytt
Annons i nr 4/2007 Inbjudan till Fullmäktige 2008.
Styrelsen beslutade att Fullmäktigemötet blir lördagen den 12 april kl. 11.00 i Jönköping.
Karin undersöker möjligheten att hålla mötet på Scandic Hotel.
Påminnelse till lokalavdelningarna om annonser för deras årsmöten.
Reidar åtog sig att sköta om detta.
Annonspriser i Ridgeback-Nytt.
Olika alternativ diskuterades. Inga beslut togs.
Kommentarer till Richard Torkars artikel om ridgebackens mentalitet i nr 3/2007.
Karin åtog sig att skriva kommentarerna.

§ 200

Rapport Lokalavdelningar
Inget att rapportera.

§ 201

Mötesprotokoll Lokalavdelningar
Styrelsen tog del av 6 mötesprotokoll har kommit in från Västra och Mellan.

§ 202

Exteriördomarkonferensen
Arbetet fortskrider.

§ 203

Utbildningshelg
Utvärdering av utbildningshelgen 27-28 oktober 2007.
Under helgen utbildades och certifierades 11 nya utställningsarrangörer enligt SKKs
riktlinjer. Arrangemanget var mycket lyckat och uppskattat av alla deltagare. Att SRRS nu
har utbildade arrangörer till våra utställningar, vilket är ett krav från SKK fr. o. m. detta år,
är mycket tillfredsställande.
Styrelsen tackar Eva Brauer och Ragnar Bergståhl för två mycket lärorika dagar! Styrelsen
vill också tacka alla representanter från lokalavdelningarna som deltog och som visar sådant
engagemang för klubben!

§ 204

Bordlagda frågor
§ 177 Anmälningsförfarande.
Återremitterades till utställningsansvariga för vidare utredning.

§ 205

Övriga frågor
Inget att rapportera.

§ 206

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir ett Skypemöte tisdagen den 18 december kl 19.30.

§ 207

Mötets avslutande
Jonas tackade alla och avslutade mötet.
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VID PROTOKOLLET

Karin Nilsson
JUSTERAS

Jonas Peterson

JUSTERAS

Reidar Otterbjörk

