Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C.
Skypemöte.

MÖTESDATUM

UTSKRIFTSDATUM
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2007-12-18
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DELTAGARE

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Maria Kierkegaard, Caroline Graflund och Karin Nilsson.
ANMÄLT FÖRHINDER

André Lennberth, Helena Sirén och Solveig Bryn.

§ 208

Mötets öppnande.
Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Protokollförare och protokolljusterare.
Till protokollförare utsågs Karin Nilsson.
Caroline Graflund utsågs att jämte ordförande Jonas Peterson justera dagens protokoll.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 209

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat och läggs till handlingarna.

§ 210

Rapport sekreterare, Post in/ut.
2007-11-21 Koyutuks Kennel. Dispensansökan.
Beslut under § 213 AU-beslut.
2007-11-22 SKK/CS Dagordning nr 6/2007.
Styrelsen har mottagit dagordningen som lades till handlingarna.
2007-12-10 SKK Förändrad filbeskrivning, Rasdata.
Styrelsen har mottagit meddelandet som lades till handlingarna.
2007-12-10 SKK Breeders Corner.
Styrelsen har tagit del av meddelandet som lades till handlingarna.
2007-12-10 SKK Ögonhälsa hos hund.
Styrelsen har mottagit meddelandet som lades till handlingarna.
2007-12-11 SKK Rovdjuren och deras förvaltning.
Styrelsen har tagit del av skrivelsen som lades till handlingarna.
2007-12-13 SKK Betr. avstängd domare.
Styrelsen har mottagit meddelandet och engagerar en annan domare.

§ 211

Rapport ekonomi.
Ingenting att rapportera.
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§ 212

Medlemsärenden
Sonja Nilsson, ny medlemsansvarig för SRRS, meddelar att hon undersöker vilka
valpköparmedlemmar som inte rapporterats till SKK så att de snarast ska få sitt
medlemskap bekräftat och det senaste numret av Ridgeback-Nytt.
Styrelsen beslutade att ett brev, där man beklagar förseningen ska gå ut till alla
valpköparmedlemmar som inte fått sitt medlemskap i tid.
Jonas åtog sig att skriva ett utkast till brevet.

§ 213

Rapport AU
AU-beslut 2007-11-23 där Koyutuks kennel medgavs dispens från valpförmedlingsreglerna.
Styrelsen fastställde AUs beslut.

§ 214

Rapport AUK
Ingenting att rapportera.

§ 215

Rapport MK
MKs förslag till mental rasprofil.
Karin Nilsson, sammankallande i MK, presenterade profilen och föreslog styrelsen att
representanter för MK ska närvara vid nästa styrelsemöte och redogöra för principerna i
arbetet med profilen.
Profilen bordlades till nästa fysiska styrelsemöte.

§ 216

Tävlingsverksamhet
Ansökan om dispens från reglerna i viltspårslistan p. g. a. speciella skäl.
Styrelsen beslutade medge Margareta Mannqvist dispens.
Ansökan om officiella utställningar år 2010.
Jonas presenterade listan över SRRS officiella utställningar för år 2010 som kommer att
skickas till SKK före 2007 års utgång.
Förfrågan om guldhundslistan och hundar i utlandet.
Frågan om ifall hundar som bor i utlandet ska placeras på guldhundslistan bordlades till
nästa möte.

§ 217

Rapport Hemsidan
Inget att rapportera.

§ 218

Rapport Ridgeback-Nytt
Ridgeback-Nytt 4/2004.
Efter kontakt med vår kassör beslöt redaktören att trycka detta nummer av tidningen i
Sverige.
Styrelsen tog del av redaktörens rapport och instämde därmed med de övriga.
Annonspriser i Ridgeback-Nytt
Styrelsen beslöt att för SRRS medlemmar skulle följande priser gälla beträffande annonser
om deras hundar:
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Halvsida 350 kronor, helsida 600 kronor, helt uppslag 1000 kronor
Kommersiella annonser:
Halvsida 900 kronor och helsida 1750 kronor..
§ 219

Rapport Lokalavdelningar
Inget att rapportera.

§ 220

Mötesprotokoll Lokalavdelningar
Styrelsen tog del av 2 mötesprotokoll har kommit in från Västra och Mellan och lade dem
till handlingarna.

§ 221

Exteriördomarkonferensen
Arbetet fortskrider.

§ 222

Bordlagda frågor
§ 195 Dispens från valphänvisningsreglerna söks av Kennel Löveklippen.
Styrelsen beslutade att endast medlemmar i SRRS som är uppfödare ska finnas på SRRS
hemsidas lista över uppfödare.
Uppfödare bosatta i de andra nordiska länderna som önskar valphänvisning genom SRRS
kan få en länk till valphänvisningen på sitt lands ridgebackklubbs hemsida. Styrelsen beslöt
skicka en remiss till AUK med förfrågan om ifall man på detta sätt kan komma till rätta
med problemet. Caroline och Karin åtog sig skicka remissen till AUK.

§ 223

Övriga frågor
Mail beträffande ögonlysning i Norge.
Styrelsen tog del av de norska erfarenheterna beträffande ögonlysning och tackar Norsk
Rhodesian Ridgeback Klubb för uppgifterna och lägger dem till handlingarna.

§ 224

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir ett fysiskt möte i mitten av februari. Styrelsen meddelar lämpligt
datum senare.

§ 225

Mötets avslutande
Jonas tackade alla och avslutade mötet.

VID PROTOKOLLET

Karin Nilsson
JUSTERAS

Jonas Peterson

JUSTERAS

Caroline Graflund
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