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DELTAGARE 

Vice Ordf. Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson och Karin Nilsson.          
Annika Tibell, SRRS/MK var närvarande under § 17 ”SRRS/MKs förslag till mental rasprofil.” 
ANMÄLT FÖRHINDER 

Maria Kierkegaard, Jonas Peterson och Kerstin Näslund. 
 

§ 10 Mötets öppnande.  
Reidar Otterbjörk hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
Protokollförare och protokolljusterare. 
Till protokollförare utsågs Karin Nilsson.  
Cornelia Svensson utsågs att jämte mötets ordförande Reidar Otterbjörk justera dagens 
protokoll. 
 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

§ 11 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är justerat och lades till handlingarna. 

§ 12 Rapport sekreterare, Post in/ut. 
2008-03-18 SKK Pressmeddelande. VM för unga hunduppvisare. 
Lades till handlingarna. 
 
2008-03-19 SKK Dags att rapportera in nya förtroendevalda och funktionärer. 
Karin meddelade att formulären fyllts i och sänts in till SKKs medlemsavdelning. 
 
2008-04-01 SKK CS Protokoll nr 1/2008 
Styrelsen har läst protokollet som lades till handlingarna. 
 
2008-04-03 SKK Dagordning för nästa CS-möte. 
Lades till handlingarna. 
 
2008-04-03 SKK Betr. utmärkelse som delas ut i samband med Kennelfullmäktige. 
SKKs förtjänsttecken. 
Lades till handlingarna. 
 
2008-04-18 SKK Till klubbar som tillskrivits efter den generella domarkonferensen. 
SRRS hade inte tillskrivits, och meddelandet lades till handlingarna. 
 
2008-04-18 SKK Det nya informationsmaterialet om SKKs ägarregister är här. 
Lades till handlingarna. 
 
2008-04-18 SKK Länsklubbarnas utställningar 2009 och 2010. 
Lades till handlingarna. 
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2008-04-18 SKK Inbjudan till kurs för avelsråd steg 1. 
Styrelsen beslutar att SRRS avelsråd Helena Sirén ska anmälas till kursen, och att Helena 
anmäler sig själv. 
 
2008-04-18 SKK Fråga om hantering av åldersgränser. Påminnelse. 
Styrelsen beslutar att Karin svarar SKK. 
 
2008-05-01 SKK Meddelande om ”icke hänvisning”. 
Styrelsen beslutar vidarebefordra meddelandet till AUK. 
 
2008-05-01 SKK Invitation att delta på AKCs finalutställning i Kalifornien. 
Styrelsen beslutar att meddelandet ska läggas upp på hemsidan, och gav Cornelia i uppdrag 
att göra det. 

§ 13 Rapport ekonomi. 
Styrelsen beslutade inbjuda kassören till sitt nästa fysiska möte, så att hon personligen kan 
ge styrelsen en bättre inblick i klubbens ekonomi. Styrelsen kommer att be henne ta med 
samtliga handlingar rörande ekonomin till detta möte.  

§ 14 Medlemsärenden. 
Medlemsansvarig rapporterade att SRRS den 31 mars hade 1569 medlemmar. 

§ 15 Rapport AU 
2008-04-20 fattades AU-beslut beträffande en dispensansökan från valphänvisningsreglerna 
gällande en tik som aldrig deltagit vid en officiell utställning trots en ålder på drygt sex år.  
AU avslog dispensansökan.  
Jonas Peterson meddelade tikägaren. 
Helena meddelar AIK. 
Styrelsen fastställde AUs beslut. 
 
2008-04-20 fattades i ett annat ärende ett AU-beslut betr. hänvisningsstopp för en 
uppfödare efter meddelande från SKK.  
AU beslutade att ej tillåta valphänvisning genom SRRS samt borttagande av kennellänk från 
hemsidan till berörd kennel tills SKK meddelar att hänvisningsstoppet har upphört, och att 
Jonas underrättar uppfödaren. 
Helena meddelar AUK. 
Styrelsen fastställde AUs beslut. 

§ 16 Rapport AUK 
Siv Hansen medlem i AUK. 
Sedan 2008-01-21 ingår Siv Hansen i AUK, vilket styrelsen protokollförde. 
 
Sinusartiklar i Ridgeback-Nytt. 
Helena kontaktar AUK. 

§ 17 Rapport MK 
Nya regler beträffande ansökan om MH. 
Sedan 2008-04-01 går det inte längre att arrangera MH genom att låta en lokal 
brukshundklubb ansöka om MH, utan SRRS måste själva ansöka hos SBK genom 
sammankallande i MK. Besked om detta har lämnats till lokalavdelningarna och publicerats 
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i Ridgeback-Nytt. 
 
 
Närvarande vid nedanstående punkt var Annika Tibell SRRS/MK, som inbjudits av 
styrelsen för att presentera förslaget till mental rasprofil.  
 
SRRS/MKs förslag till mental rasprofil. 
MKs arbete hittills med framtagande av en mental rasprofil redovisades grundligt av 
Annika Tibell. 
Styrelsen diskuterade förslaget med Annika, samt föreslog en del ändringar. Diskussion 
fördes också om hur denna profil på bästa sätt ska förankras bland uppfödarna i rasen. 
Beslöts att diskussionen ska fortsätta på nästa möte. 

§ 18 Tävlingsverksamhet 
Specialen 2008. 
SRRS Västra har frågat styrelsen om den kommer att närvara och hjälpa till under Specialen 
i år. Större delen av styrelsen planerar att komma till Vårgårda. 
 
Inbjudan till hedersmedlemmar.  
Karin skriver breven, och Jonas skickar ut dem. 

§ 19 Rapport Hemsidan 
Diskussion fördes om att göra hemsidan mera levande. 
Manusstopp för Ridgeback-Nytt ska flashas på hemsidan. 

§ 20 Rapport Ridgeback-Nytt 
Uppfödarintervjuer. 
Reidar har åtagit sig nästa intervju som är Kennel Stenänga. Cornelia tar hand om intervjun 
till nr 3/2008 och Helena den till julnumret. 

§ 21 Rapport Lokalavdelningar 
Inget att rapportera. 

§ 22 Mötesprotokoll Lokalavdelningar 
Mötesprotokoll SRRS/Mellan 2008-03-18. 
 
Styrelsen tog del av protokollet och lade det till handlingarna. 

§ 23 Exteriördomarkonferensen 
Exteriördomarkonferensen kommer att äga rum i april 2009. För närvarande ingår Helena 
Sirén, Jonas Peterson och Sonja Nilsson i arbetsgruppen. 

§ 24 Bordlagda frågor 
Inga frågor fanns. 

§ 25 Övriga frågor 
Blommor till SRRS funktionärer. 
Styrelsen beslutade att de funktionärer som haft de mest omfattande och tidskrävande 
uppdragen föregående år skulle tackas för sitt arbete med var sin blomsterbukett. 
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§ 26 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir ett skypemöte onsdagen den 11 juni kl. 19.00. 

 
§ 27 

 
Mötets avslutande 
Reidar tackade alla och avslutade mötet. 

 
 
VID PROTOKOLLET 

Karin Nilsson 

 

JUSTERAS JUSTERAS 

Reidar Otterbjörk  Cornelia Svensson 
 


