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DELTAGARE 

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

 
 

§ 119 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. 

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

§ 121 Rapport sekreterare, Post in/ut. 
 
2008-12-11 SKK CS-protokoll nr 4/2008. 
Lades till handlingarna. 
 
2008-12-16 SKK Webblanketter Ansökan om utställningar för specialklubbar 2011. 
Lades till handlingarna. Betr. utställningsprogrammet 2011 se AU-beslut. 
 
2008-12-17 Skatteverket. Besked om befrielse att lämna särskild uppgift enligt 18 kap 2 § Lag om 
självdeklaration t o m 2013 års taxering. 
Styrelsen noterade att beskedet kommit in. 
 
2008-12-17 Skatteverket Besked om slutlig skatt. Skatten blev 0 kr. 
Styrelsen noterade resultatet. 
 
2008-12-18 SKK Nyaste versionen länsklubbarnas utställningar2009 2010 och 2011. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-01-08 SKK Beslut beträffande SRRS stadgerevidering. Protokollsutdrag SKK/FK.  
FK/VU har beslutat tillstyrka ändring i enlighet med SRRS förslag. 
FK beslöt fastställa FK/VUs beslut. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-01-09 SKK Pressmeddelande. Fortsatt höga registreringssiffror. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-01-10 SKK Kennelfullmäktige 2009. Kallelse nr 2. Anmälan av delegater före 31 mars. 
Styrelsen beslutade att Jonas och eventuellt någon mer ska gå. 
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2009-01-13 SKK Inbjudan till konferens 26-27 september 2009 för utbildningsansvariga. Svar senast 
21 augusti. 
Bordlägges till efter fullmäktige. 
 
2009-01-14 SKK Inbjudan till steg 2-utbildning för sekreterare den 7-8 november 2009. 
Svar senast 2 oktober. 
Bordlägges till efter fullmäktige. 
 
2009-01-17 SKK Föredragningslista för CS 1/2009. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-01-20 SKK Brev beträffande medlemsstatistik. 
Lades till handlingarna. 

§ 122 Rapport ekonomi. 
Sonja Nilsson, SRRS kassör, vill ha in alla räkningar från 2008 snarast, inför bokslutet. 
 
Sonja efterlyser också kontrolluppgifter från de lokalavdelningar som ännu inte inkommit 
med dem. 

§ 123 Medlemsärenden. 
SRRS medlemsansvariga meddelar att enligt uppgifter från SKK 2008-12-17 hade SRRS 
1641 medlemmar fördelade på  
SRRS/NORRA 141 medlemmar, varav 14 familjemedlemmar och 10 valpköpsmedlemmar, 
SRRS/MELLAN 201 medlemmar, varav 13 familjemedlemmar, 1 hedersmedlem och 15 
valpköpsmedlemmar., 
SRRS/VÄSTRA 321 medlemmar, varav 16 familjemedlemmar och 42 
valpköpsmedlemmar., 
SRRS/STOCKHOLM 560 medlemmar, varav 34 familjemedlemmar, 2 hedersmedlemmar 
och 56 valpköpsmedlemmar. 
SRRS/SKÅNE hade 358 medlemmar, varav 24 familjemedlemmar och 49 
valpköpsmedlemmar. 
Och i utlandet bodde 60 medlemmar. 

§ 124 Rapport AU 
AU-beslut 2008-12-29 där utställningsprogrammet 2011 beslöts. 
Styrelsen fastställde AUs beslut. 
 
AU-beslut 2009-01-08 att skicka blommor som SRRS bekostar till Maria och Robert Lundströms 
bröllop. 
Styrelsen fastställde beslutet. 
 
AU-beslut 2009-01-22 om blommor till Susan Falks 50-årsdag från SRRS. 
Styrelsen fastställde beslutet. 

§ 125 Rapport AUK 
Förfrågan från SKK betr. underlag för uttolkning av SKKs grundregel 3:3 gällande lägsta respektive 
högsta ålder att gå i avel.  
 Styrelsen remitterade frågan vid sitt möte 2008-12-01 till AUK, som nu svarar att AUK
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månader. Högsta ålder för tikar är 8 år. För hanar 18 månader som lägsta ålder, både 
rekommenderad och etisk. 
Styrelsen instämde i detta svar och beslutade att Helena lämnar in det till SKK. 
Beslutet justerades omedelbart. 
 
Handlingar gällande valphänvisning. 
SRRS har mottagit handlingar angående valphänvisning från ett par uppfödare. 
Styrelsen beslöt att Jonas kontrollerar SKKs regler i frågan och kontaktar uppfödarna. 
Beslutet justerades omedelbart. 
 
Hälsoenkäten beträffande ridgebacks födda år 2005. 
Styrelsen beslutade att Helena skickar ut enkäten till ägarna samt att frankerat svarskuvert 
bifogas utskicket för att optimera svarsfrekvensen. 
Beslutet justerades omedelbart.

§ 126 Rapport MK  
Mentalfigurantutbildning för medlemmar som inte tillhör lokalavdelningen. 
Styrelsen beslutade att varje lokalavdelning utbildar sina egna medlemmar. Andra som är 
intresserade kan antingen vända sig till sin lokalavdelning eller till Svenska 
Brukshundklubben. De kan givetvis gå i mån av plats, men då ska utbildningen betalas av 
dem själva. 
Beslutet justerades omedelbart. 
 
Mentalkommitténs sammansättning i framtiden. 
Styrelsen beslutade att Karin tar kontakt med övriga medlemmar MK om hur MK ska vara 
sammansatt i fortsättningen. 
Beslutet justerades omedelbart.

§ 127 Tävlingsverksamhet 
Registrering av tävlingsresultat till SKK. 
Styrelsen beslöt att tacka nej till ett inkommet erbjudande från en medlem om att mot 
betalning registrera resultaten och i stället fråga några andra personer som varit 
intresserade. 
 
Budget och bidrag till specialen 2009. 
Styrelsen beslutade att ge den lokalavdelning som organiserar specialen 5000 kr i bidrag 
sammanlagt, samt ytterligare 5000 kr om en utomnordisk domare bjuds in. Detta beslut 
gäller 3 år framåt. 
Detta beslut justerades omedelbart. 
 
Styrelsen påminner också om att listrosetterna betalas av SRRS/C, och att SRRS/C har 
ansvaret för vandringspriserna till specialen. 

§ 128 Rapport Hemsidan 
Samgående med alla lokalavdelningar. 
Eftersom lokalavdelningarna är intresserade av ett samgående beslöt styrelsen att detta ska 
göras för i första hand Skåne Västra Stockholm och Norra som egna flikar på SRRS 
hemsida. 
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Uppdatering av Ras-Data. 
Styrelsen beslöt att detta ska göras snarast, eftersom 2008 års uppgifter nu behöver vara 
tillgängliga. Helena åtog sig att sköta om det. 
 
Avskaffande av styrelsernas mailkonton. 
Eftersom varken SRRS/C eller lokalavdelningarna längre använder sina srrs.org-konton 
beslutade styrelsen att avskaffa dem, och därmed spara utgifter. 

§ 129 Rapport Ridgeback-Nytt 
Reklamation av distribution av tidningen. 
Ridgeback-Nytt 4/2008 blev kraftigt försenad på sin väg till läsarna. Reidar och Jonas 
redogjorde för vad som gjorts.  
 
Uppfödar- och listvinnarintervjuer. 
Styrelsen beslutade att uppfödarserien nu är avslutad. I stället föreslog styrelsen intervjuer 
med 2008 års listvinnare. Cornelia åtog sig att intervjua vinnarna av bruks- viltspår- och 
guldhundslistorna. Maria tar sig an vinnarna av agility- och lydnadslistorna. 
 
Medarbetare till redaktionen. 
Ridgeback-Nytts redaktör, Reidar Otterbjörk, meddelade att han behövde hjälp med att 
skaffa material till tidningen. 
Styrelsen beslöt att skaffa Reidar ett par medhjälpare bland personer som visat intresse. 
 
Ridgeback-Nytt till domare. 
Styrelsen beslutade att från och med nästa nummer endast skicka ut tidningen till svenska 
domare. 
 
Pdf-fil på hemsidan. 
Ett förslag hade kommit in om att lägga Ridgeback-Nytt som pdf-fil på hemsidan. 
Styrelsen avslog förslaget. 
 
Artikel av Memea Mohlin. 
En förfrågan att använda artikeln med lärorika bilder har kommit in med ett motförslag att 
införa en gratisannons.  
Reidar svarar Memea Mohlin att vi tackar för erbjudandet men avstår, och att hon är 
välkommen att annonsera i vår tidning till fastställt annonspris. 
 
Utgivarbevis. 
Jonas rapporterade att han blivit ålagd av PRV att anskaffa nytt utgivarbevis. 
Styrelsen beslutade att SRRS betalar kostnaderna. 

§ 130 Rapport Lokalavdelningar 
Västras verksamhetsberättelse och verksamhetsplan har kommit in. Styrelsen tog del av 
dem. 
 
Skrivelse från Norra. 
SRRS/C har mottagit en skrivelse från Norra om lokalavdelningens mycket allvarliga 
problem. Styrelsen inser att Norras svårigheter verkligen är mycket stora, men hoppas att 
Norra ändå ska lyckas få ihop en styrelse och kommer givetvis att ge bidrag till Norras 
verksamhet vid behov. 
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§ 131 Mötesprotokoll Lokalavdelningar 
Ett mötesprotokoll från Mellan har inkommit som styrelsen tog del av. 
 

§ 132 Exteriördomarkonferensen 
Presentation vid domarkonferensen. 
En skrivelse har kommit till styrelsen från Sonja Nilsson med ett förslag till agenda för 
domarkonferensen med presentation av rasen. Styrelsen ställer sig positiv till presentation, 
men förstår arbetsgruppens åsikt att man först vill se presentationen, och beslutar överlåta 
till arbetsgruppen att lösa frågan. 
Beslutet justerades omedelbart. 

§ 133 Bordlagda frågor 
WW-intervju bordlagd enligt §110 2008-12-01. 
Styrelsen beslöt lägga ner intervjun. 

§ 134 Övriga frågor 
Sponsorsavtal. 
Olika förslag hade kommit in och presenterades av Kerstin 
Styrelsen beslöt avvakta i väntan på erbjudanden från fler. 
 
Annons Hundsport. 
Ett annonsförslag hade kommit som var felstavat. 
Styrelsen beslöt undersöka stavningen i originalet. 
 
Bevakning av möte i England beträffande bland annat sinus hos ridgebacks. 
Styrelsen avvaktar rapport från Nicolette Hillbertz 
 
Blommor till de personer som arbetat hårdast för SRRS under 2008. 
Styrelsen beslutade att blommorna ska skickas, och Karin åtog sig att ordna det. 
 
Fullmäktige 2009. 
Styrelsen godkände de arrangemang som vidtagits för mötet. 
Reidar åtog sig att sätta ihop budgeten.  
Karin tog på sig att skriva verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen.  
Så snart dessa handlingar skrivits ska de presenteras för övriga styrelsen för ev. justeringar. 

§ 135 Rapport Valberedningen. 
Senaste nytt från valberedningen. 
Valberedningen hade kommit in med en rapport om sitt arbete och en lista på personer 
som var villiga att arbeta i styrelsen eller hjälpa till i kommittéerna. 
Styrelsen var mycket imponerad och tycker att valberedningen har gjort ett otroligt fint 
arbete. 

§ 136 Nästa styrelsemöte. 
Nästa styrelsemöte blir ett skypemöte måndagen 23 februari kl. 19.30 som i huvudsak 
behandlar fullmäktige. 
Onsdagen den 4 mars kl. 19.30 blir det också ett skypemöte som behandlar ev. motioner. 
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§ 137 Mötets avslutande. 
Jonas tackade alla och avslutade mötet.  

 
 

VID PROTOKOLLET  

Karin Nilsson 

 

JUSTERAS JUSTERAS 

Jonas Peterson Maria Kierkegaard-Lundström  


