Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C
Skypemöte.

MÖTESDATUM

UTSKRIFTSDATUM

SIDA

2008-12-01

2008-12-04
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DELTAGARE

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

Kerstin Näslund.

§ 100

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.

§ 101

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat och lades till handlingarna.

§ 102

Rapport sekreterare, Post in/ut.
2008-11-03 SKK Till läns- och specialklubbar. Ringsekreterarärenden. Arvoden – traktamente.
Styrelsen beslutade vidarebefordra skrivelsen till lokalavdelningarna.
2008-11-03 SKK/UtstK nr 4/2008 Policyfrågor – bestämmelser. Veterinärintyg.
Styrelsen beslutade vidarebefordra även detta meddelande till lokalavdelningarna.
2008-11-11 SKK Pressmeddelande. Åke är årets polishund.
Lades till handlingarna.
2008-11-11 SKK Storslam för unga hunduppvisare.
Lades till handlingarna.
2008-11-13 SKK Stadgefrågor. SRRS begäran om revidering av klubbens stadgar hänskjuten till VU.
2008-11-27 SKK Stadgefrågor. FK/VU har den 25 november godkänt föreslagen stadgerevidering.
Ärendet sätts upp på dagordningen för FKs sammanträde den 10 december för FKs fastställande av VUs
beslut.
Styrelsen beslöt avvakta SKK/FKs beslut.
2008-11-14 SBK Fråga om klubben lagt in MH i RAS. Svar senast 2008-11-20.
Styrelsen svarade 2008-11-16 SBK att MH är inlagt i klubbens RAS.
2008-11-21 SKK Pressmeddelande. Edison och Drutt är årets bragdhundar.
Lades till handlingarna.
2008-11-21 SKK Utskick. Häften med SKKs grundregler för medlemmar och uppfödare.
Eftersom dessa regler redan publiceras i Ridgeback-Nytt och lagts ut på SRRS hemsida
lades de till handlingarna.
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2008-11-24 SKK Protokollsutdrag. § 85 Sen justering av protokoll.
Lades till handlingarna.
2008-11-24 SKK Betr. Underlag för uttolkning av SKKs grundregel 3:3. Förfrågan om klubbens
uppfattning om rekommenderad (etisk) och absolut lägsta ålder för hund och tik att gå i avel, liksom
klubbens uppfattning om högsta ålder för tik att gå i avel.
Svar senast den 28 februari 2009.
Styrelsen beslutade att vidarebefordra brevet till AUK
2008-11-25 SKK Påminnelse. Valberedningen önskar förslag på ledamöter till Kennelfullmäktige 2009.
Förslag senast 2008-12-31.
Lades till handlingarna.
2008-11-25 SKK Pressmeddelande. Mira är Årets Narkotikasökhund.
Lades till handlingarna.
§ 103

Rapport ekonomi.
Inget att rapportera.

§ 104

Medlemsärenden.
Inget att rapportera.

§ 105

Rapport AU
AU-beslut 2008-11-20 att låta avelsrådet anordna två uppfödarträffar i Stockholm 2009, där SRRS
står för kostnaden, och införa annons om detta i Ridgeback-Nytt nr 4/2008.
Styrelsen fastställde beslutet och ser gärna att liknande uppfödarträffar anordnas runt om i
landet och välkomnar ansökningar om bidrag.

§ 106

Rapport AUK
Inget att rapportera.

§ 107

Rapport MK
Regler angående MH där arrangören söker ersättning för förlust.
MK föreslog att en arrangör av ett MH ska:
1. Anmäla till lokalavdelningens MH-samordnare att man arrangerar ett MH med
datum och plats angivna. Saknas samordnare ska beskedet om MH läggas på SRRS
hemsida, med kontakt till arrangören utsatt.
2. Fylla på med ridgebacks vars ägare hör av sig efter att ha läst på SRRS hemsida.
Hör ingen RR-ägare av sig, fylla på med andra raser, så att 8 platser per dag är
besatta. Ha en väntelista för den händelse av återbud.
3. Om ett MH ändå går med förlust, redovisa alla utgifter och intäkter med underlag.
Om kostnaderna bedöms som skäliga utgår ersättning från SRRS
Styrelsen beslöt att dessa regler ska gälla från och med 2009-01-01, och beslöt även att de
MH som SRRS ansöker om ska läggas ut på hemsidan med kontakter till arrangörerna.
Förslag att ha länk till SKKs dopingreglemente i samband med text om MH på hemsidan.
Styrelsen återremitterade ärendet till MK för vidare utformning.
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§ 108

Tävlingsverksamhet
Förfrågan från SRRS Mellan beträffande utbildning av ytterligare två certifierade utställningsansvariga.
Styrelsen beslutade att avslå Mellans ansökan. SRRS/C anser att Mellans ekonomi klarar att
Mellan bekostar utbildningen själva. Dessutom bekostade SRRS/C föregående år samma
utbildning för två personer från Mellan.
Beslutet justerades omedelbart.
Jonas åtog sig att underrätta Mellan.
Ansökan om utställningar 2011.
Ansökan från SRRS Mellan att arrangera officiell utställning i Askersund den 14/8 2011 i
samordning med ÖLKK har mottagits av styrelsen.
Påminnelse till de andra lokalavdelningarna har gått ut.

§ 109

Rapport Hemsidan
Valphänvisning på hemsidan.
Cornelia meddelade att en del justeringar och tillägg är gjorda på hemsidan för att
underlätta för besökarna.

§ 110

Rapport Ridgeback-Nytt
En artikel från den amerikanska tidningen ”The Ridgeback Register” är inskickad till
redaktören av en medlem. Artikeln handlar om World Dog Show 2008 och World Winner
Speciality 2008.
Då SRRS ej har skriftligt tillstånd från artikelförfattaren att publicera artikeln, samt ej har
tillstånd att utföra de tillägg och förändringar som är gjorda bordlade styrelsen ärendet i
väntan på författarens godkännande.
Reidar kontaktar författaren.

§ 111

Rapport Lokalavdelningar
Besök på SRRS Stockholms styrelsemöte.
I enlighet med SRRS Verksamhetsplan, fastställd på fullmäktige 2008, där styrelsen
uppdragits att fortsätta arbetet med att integrera lokalavdelningarna med SRRS/C, besökte
Helena Sirén och Karin Nilsson den tidigare delen av SRRS Stockholms styrelsemöte den
18 november.
Närvarande från SRRS Stockholm var Stockholms ordförande Björn Willner, kassör
Caroline Graflund, Janan Dogan och Annelie Skoglund., som alla ställde frågor bl a
beträffande problem med MH och utbildning av nya mentalfiguranter. De tog även upp
frågor om ras-montern på Stora Stockholm, och om hur budgeten skulle räcka till alla
nödvändiga utgifter.
På frågan om SRRS Stockholm kunde tänka sig att arrangera SRRS Stora Special år 2011
svarade Stockholms styrelse jakande.

§ 112

Mötesprotokoll Lokalavdelningar
Inget mötesprotokoll hade inkommit.

§ 113

Exteriördomarkonferensen
Raskompendiet.
Arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen visade ett omarbetet kompendium som snart
är färdigt.
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Susan Falk ingår nu i arbetsgruppen.
Styrelsen beslöt att utländska domare är välkomna att vid förfrågan närvara vid
konferensen, men får betala sitt eget uppehälle (mat och logi).
Ny inbjudan till domare skickas ut inom kort.
Reidar skaffar prisförslag för tryckning av 150 exemplar av kompendiet med 36 A 5-sidor i
färg med god hållbar kvalitet och spiralbindning.
§ 114

Bordlagda frågor
Inget att rapportera.

§ 115

Övriga frågor
Inget att rapportera.

§ 116

Rapport Valberedningen.
Sammankallande i valberedningen, Bengt Harrsjö har inkommit med sin första rapport, där
han redovisar hur valberedningen lagt upp programmet för sitt arbete med att få ihop en
komplett och väl fungerande styrelse för nästa år.

§ 117

Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte blir ett fysiskt möte lördagen den 24 januari kl. 09.00 i
Stockholmstrakten.
Helena ordnar lokal.

§ 118

Mötets avslutande.
Jonas tackade alla och avslutade mötet.

VID PROTOKOLLET

Karin Nilsson
JUSTERAS

JUSTERAS

Jonas Peterson

Helena Sirén

