Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C .
Skypemöte.

MÖTESDATUM

UTSKRIFTSDATUM

SIDA

2008-08-20

2008-08-27
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DELTAGARE

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard och
Karin Nilsson.
ANMÄLT FÖRHINDER

Kerstin Näslund.

§ 46

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

§ 47

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat och lades till handlingarna.

§ 48

Rapport sekreterare, Post in/ut.
2008-06-11 SKK Utdrag ur justerat protokoll. Ringsekreterarfrågor – Personnummer i SKKs
ringsekreterarregister. Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag.
Lades till handlingarna.
2008-06-23 Sara Nordin. Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister.
Vidarebefordrat till AU.
2008-06-24 SKK Pressmeddelande. Välkommen till World Dog Show 2008!
Lades till handlingarna.
2008-06-27 SBK Information från SBK centrala lydnadssektor.
Styrelsen beslutade vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna.
2008-07-02 Mr Mathew Valdivia, Ridgeback Register Magazine, beträffande intervju om tandstatus i
den svenska ridgebacksaveln.
Vidarebefordrat till AUK.
2008-07-07 SKK Utdrag ur justerat protokoll 9 april 2008. SKK/UtstK betr. ”under registrering”
Styrelsen beslutade vidarebefordra meddelandet till lokalavdelningarna.
2008-07-07 SKK Avelskonferens.
Styrelsen beslutade vidarebefordra meddelandet till AUK.
2008-07-07 SKK Tidsgräns gällande omröntgen.
Lades till handlingarna.
2008-07-10 SKK/Göran Bodegård. Betr. utställning 13-14 december i Kalifornien för sju vinnarhundar.
Lades till handlingarna.
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2008-07-21 Morgan Wacht. Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister.
Styrelsen beslutade att Karin ber domaren fylla i och sända styrelsen SKKs formulär för
sådana förfrågningar och gav Jonas i uppdrag att undersöka vilka regler som ska tillämpas.
2008-07-29 Melanie Pever. Förfrågan om medlemskap i SRRS.
Vidarebefordrat till kassören.
2008-08-07 SKK/Helena Rosenberg. Inbjudan till kurs om Hundens beteende.
Lades till handlingarna.
2008-08-20 SKK Föredragningslista 2-3 september.
Lades till handlingarna.
§ 49

Rapport ekonomi.
Styrelsen har inbjudit kassören att närvara vid nästa styrelsemöte för en redovisning av
klubbens ekonomi med kontoutdrag.

§ 50

Medlemsärenden.
Inget att rapportera.

§ 51

Rapport AU
AU-beslut 2008-06-25 beträffande domare Sara Nordins förfrågan att utöka sitt rasregister. AU biföll
ansökan och beslöt även ge SKK besked om detta.
Styrelsen fastställde beslutet.
AU-beslut 2008-08-05 att införskaffa 4 Agria Dog Breed Profiles till AUK.
Styrelsen fastställde beslutet.
AU-beslut 2008-08-12. Svar på SKKs remiss om valphänvisning på Internet.
AU beslutade att instämma i AUKs remissvar.
Beslutet justerades omedelbart.
Styrelsen fastställde beslutet.

§ 52

Rapport AUK
Ansökan om dispens från valphänvisningsreglerna beträffande parning av tik som ej fyllt 30 månader.
Styrelsen biföll dispensansökan, förutsatt att tiken paras tidigast i december månad 2008.
Om tiken ska paras tidigare måste ny dispens sökas.
Beslutet justerades omedelbart.
Helena Sirén deltog ej när beslutet fattades.
Styrelsen uppdrog åt Karin att besvara ansökan och underrätta AUK.

§ 53

Rapport MK
Förfrågan från SRRS Stockholm angående utbildning av fler mentalfiguranter.
Karin meddelar SRRS Stockholm att styrelsen ställer sig positiv till att bekosta utbildning av
nya figuranter för mentalbeskrivningar, men enbart under förutsättning att resekostnad och
ev. logi betalas av personerna själva, alternativt av lokalavdelningen.
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avgiften om de avbryter utbildningen i förtid.
Dessutom önskar styrelsen att de personer som deltar i utbildningen ska åta sig att
tjänstgöra som figuranter vid MH för klubben ett antal gånger.
§ 54

Tävlingsverksamhet
Specialen 2008 är nu genomförd, liksom även SRRS Mellans specialutställning.
Specialen 2009 kan inte genomföras på Tånga Hed och SRRS Västra letar efter en ny plats.
Specialen 2010. Styrelsen inväntar besked från SRRS Skåne.

§ 55

Rapport Hemsidan
Kennellänkar på hemsidan.
Styrelsen beslutade att i kennelregistret på hemsidan ska endast finnas aktiva kennlar som är
med i SRRS lokalavdelningar. Dessa kennlar ska senast 2008-12-31 betala 150 kronor om
året, och då ingår även kennellänk.
Blänkare om detta i nästa nummer av Ridgeback-Nytt.
Uppdatering av nya hundar i databasen.
Styrelsen beslutade att Helena beställer nytt material från SKK Rasdata och skickar det till
Jörgen Norrblom för uppdatering.

§ 56

Rapport Ridgeback-Nytt
Artikel om ridgeback i räddningssök.
Styrelsen beslöt vänta med artikeln till nästa nummer av tidningen.
Artikel om hundmassage.
Rapporteras vara på gång.
Intervjuer med listvinnare.
Helena åtog sig att intervjua vinnarna av Lydnads- och Brukslistorna.
Cornelia tar hand om Viltspårslistvinnaren.
Jonas åtog sig Guldhundsvinnaren.
Karin intervjuar Agility- och Hopplistvinnarna.
Sinusartikel.
Jonas fick i uppdrag att kontakta Nicolette Salmon Hillbertz angående en lättfattlig artikel
om hennes forskning.

§ 57

Rapport Lokalavdelningar
Inget att rapportera.

§ 58

Mötesprotokoll Lokalavdelningar
Mötesprotokoll 2008-05-27 har kommit in från SRRS Mellan.
Lades till handlingarna.

§ 59

Exteriördomarkonferensen
Arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen lämnar en utförlig rapport på nästa
styrelsemöte.

§ 60

Bordlagda frågor
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Remiss betr. SKKs valphänvisning på Internet. Svar till SKK senast den 15 augusti 2008.
Enligt mötesbeslut 2008-03-01 § 228 remitterades remissen till AUK för ett uttalande.
När AUK inkommit med sitt svar på remissen fattades ett AU-beslut, se § 51 detta
protokoll.
Jonas skickade svaret till SKK 2008-08-12.
§ 61

Övriga frågor
Årsboken.
Bordlades till nästa möte, när redaktören för årsboken är närvarande.

§ 62

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir ett fysiskt möte i Stockholm lördagen den 18 oktober kl. 10.00.

§ 63

Mötets avslutande
Jonas tackade alla och avslutade mötet.

VID PROTOKOLLET

Karin Nilsson
JUSTERAS

JUSTERAS

Jonas Peterson

Maria Kierkegaard

