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DELTAGARE 

Ordf. Jonas Peterson, Cornelia Svensson, Jessica Persson, Susan Falk, Mats Granlund och Karin 
Nilsson. Reidar Otterbjörk deltog vid mötet fr o m § 62.         
ANMÄLT FÖRHINDER 

Kerstin Näslund. 
 

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

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

§ 58 Rapport sekreterare, Post in/ut. 
2009-05-15 SKK Dagordning CS nr 3/2009. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-05-15 SKK Medlemsundersökning inom SKK. 
Eftersom meddelandet endast gäller klubbar som själva administrerar sitt medlemsregister 
lades det till handlingarna. 
 
2009-05-26 SBK Remiss angående 2012 års lydnadsregler. Svar senast 1 september 2009. 
Styrelsen beslutade skicka remissen till lokalavdelningarna och till Ninnin Groppfeldt som 
sköter lydnadslistan samt till aktiva lydnadstävlande medlemmar. Dessutom läggs remissen 
upp på hemsidan. De som önskar framföra sina åsikter ombeds skicka dem till styrelsen 
senast den 1 augusti 2009. 
 
2009-05-26 SKK Till specialklubbar för vidarebefordran till rasklubbar. Lathund för årlig utvärdering 
och revidering av RAS. 
Vidarebefordrat till AUK. 
 
2009-05-28 Sonja Nilsson Protokoll från SRRS exteriördomarkonferens 2009-04-18. 
Styrelsen beslutade att Jonas kontaktar Bo Wallin angående distribution. 
 
2009-05-29 SKK RAS-arbete. 
Styrelsen beslutade att Susan tar skrivelsen till AUK. 
 
2009-06-06 SKK Uppföljning av SKKs uppfödarutbildning. 
Vidarebefordrad till Helena Sirén, AUK. 
Lades till handlingarna. 
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2009-06-09 SKK Info Kanadensiska KK – domare. 
Styrelsen beslutade skicka infot vidare till lokalavdelningarna. 
 
2009-06-15 SKK Domargenomgång SRD/BSI. 
Lades till handlingarna. 

§ 59 Rapport ekonomi. 
Inget att rapportera. 

§ 60 Medlemsärenden. 
Medlemshantering och kostnader. 
Mats Graflund rapporterade om sina kontakter med IT-ansvariga på SKK. Han inväntar 
för närvarande svar och återkommer med ny rapport senare. 

§ 61 Rapport AU 
2009-05-21 fattades AU-beslut att ge dispens avseende valphänvisning. Ansökan hade 
inkommit 19 maj 2009. 
Styrelsen fastställde beslutet. 

§ 62 Rapport AUK 
Möte i AUK i Göteborg 28-29 juni.  
Förfrågan från Helena Sirén om ersättning för resor och boende i samband med mötet. 
Styrelsen beslutade att SRRS ersätter kostnaderna. 
Beslutet justerades omedelbart. 
 
Suspicion of violation of the breeding laws. 
Lades till handlingarna. 
 
Ansökan om dispens från valphänvisningsreglerna. Ansökan hade inkommit 9 juni 2009. 
Styrelsen beslutade att inte medge dispens. 
Beslutet justerades omedelbart.  
Susan svarar uppfödaren. 
 
Förslag att nyblivna kennelägare för Rhodesian Ridgeback kontaktas av SRRS/AUK för att få 
information. 
Susan tar förslaget till AUK. 

§ 63 Rapport MK  
Förfrågan från medlem som själv bekostat sin utbildning till B-figurant om möjligheten att SRRS bekostar 
utbildning till A-figurant. 
Styrelsen föreslår att den sökande kontaktar MH-ansvarig i sin lokalavdelning om 
kostnaden och återkommer till SRRS/C ifall betalning inte kan ordnas. 
Karin kontaktar den sökande.  
 
Förfrågan från en uppfödare som planerar att organisera ett MH i Bollnäs i år. Kan SRRS ersätta en 
eventuell förlust? 
Styrelsen ber den sökande komma in med ett kostnadsförslag innan den avgör frågan. 
Karin underrättar uppfödaren. 
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§ 64 Tävlingsverksamhet 
Ledamöter i tävlingskommittén. 
Styrelsen beslutade att Jessica Persson och Elisabet Roos nu ingår i TK. 
Detta beslut justerades omedelbart. 
 
Handbok för Utställningsansvariga. 
TK anmälde att de behöver 2 exemplar av pärmen och bad styrelsen tillstyrka köpet. 
Styrelsen tillstyrkte köpet. 
 
Tävlingsriktlinjerna. 
Styrelsen bad Reidar att skicka ut SRRS tävlingsriktlinjer till hela styrelsen för uppdatering. 
 
Checklista för lydnadstävlingar. 
SRRS Mellan efterlyser en checklista för lydnadstävlingar. 
Jessica kontaktar Elisabet Roos om detta. 
 
Internetanmälan.  
Enligt besked från SKK så bör SKKs Internetanmälan kunna nyttjas av rasklubbar från och 
med 2010. Nyttjande av SKKs Internetanmälan kräver att rasklubben har licens för 
programvaran ”Katalog för PC”.  
Jessica kontaktar Sonja angående SRRS licens för ”Katalog för PC”. 
 
Specialen 2009. 
Jonas kontaktar Jazmine Ohgami och Sandrah Sollenby i Västra beträffande specialen den 
25-26 juli och rapporterar till styrelsen. 

§ 65 Rapport Hemsidan 
Ett meddelande från Margareta Lantz hade kommit in vari hon påtalade att gammal 
information om specialen 2007 låg kvar på hemsidan. 
Jonas åtog sig att åtgärda detta. 

§ 66 Rapport Ridgeback-Nytt 
Annons om årets bragd-ridgeback. 
Reidar meddelade att annonsen om årets bragd-ridgeback kommer att införas i Ridgeback-
Nytt nr 2 2009. 
 
Rapport från Kennelfullmäktige. 
Styrelsen uppdrog åt Susan Falk att skriva en artikel i Ridgeback-Nytt om 
Kennelfullmäktige 2009, där hon och Jonas Peterson deltagit som delegater för SRRS. 
 
Transport av Ridgeback-Nytts överexemplar. 
Reidar åtog sig att kontakta Posten om hur överblivna tidningar ska skickas. 

§ 67 Rapport Lokalavdelningar 
Förfrågan från SRRS Västra angående förvaring av lokalavdelningens papper. 
Styrelsen kommer att undersöka olika möjligheter för förvaring och lämnar svar i slutet av 
året. 
Karin svarar Västras styrelse. 



   
 
 

SIDA 

4(5) 
 

§ 68 Mötesprotokoll Lokalavdelningar 
SRRS/Norra har inkommit med protokoll från styrelsemöte 2009-04-07. 
SRRS/Mellan har inkommit med protokoll från styrelsemöte 2009-05-12. 
SRRS/Stockholm har inkommit med protokoll från styrelsemöte 2009-04-07  
och 2009-05-05. 
 
I SRRS/Stockholms protokoll från 7 april står att läsa i § 12 ”Dokument Utifrån från 
Crufts” att Stockholms styrelse efterlyser ett bemötande av programmet från SRRS/C på 
hemsidan. 
Styrelsen beslutade svara Stockholm att artiklar i ämnet ska tas in i Ridgeback-Nytt 2/2009. 
Beslutet justerades omedelbart. 
Karin kontaktar SRRS/Stockholms styrelse.  

§ 69 Exteriördomarkonferensen 
Styrelsen beslutade att protokollet från konferensen läggs upp på hemsidan och att ta med 
Jonas berättelse i Ridgeback-Nytt. 

§ 70 Bordlagda frågor 
§ 12 2009-05-08 SBK Remiss angående 2012 års agilityregler. Svar önskas senast 15 juli. 
Enligt hittills inkomna svar anses reglerna vara bra.  
Karin skickar svar till SBK senast  den 15 juli. 

§ 71 Övriga frågor 
CV-diplom till Oppigårdens Myra CV. 
Styrelsen beslutade att hundägarna själva ska anmäla till styrelsen när deras hund blivit CV 
och skicka in uppgifter som styrker att hundens avkommor blivit champion. 
Karin ber Eva Bryntse skicka in uppgifter om Myras fem championvalpar. 
Karin frågar Sonja om tryckning av diplom. 
 
Arbetsgrupp för officiella viltspårprov. 
Susan kontaktar SRRS/Mellan och undersöker möjligheterna för att bilda en arbetsgrupp. 
 
SRRS utställning i Lerum.  
Styrelsen avvaktar besked från SKK. 
 
Möjlighet för SRRS att ge anslag till DS-forskningen. 
Jessica fortsätter undersöka hur SRRS på bästa sätt kan stödja DS-forskningen. 
 
Royal Canin, SRRS sponsor. 
En del lokalavdelningar har inkommit med klagomål om otillräckliga leveranser. 
Styrelsen beslutade att den önskar en konkret rapport från lokalavdelningarna om vad som 
görs bra respektive dåligt med feedback rörande deras kommunikationer med Royal Canin, 
för att göra en utvärdering. 
Jessica fick i uppdrag att sköta detta. 
 
Kerstin Näslund avgår ur styrelsen av privata skäl. 
Styrelsen beslutade skicka blommor till Kerstin som tack för hennes mycket uppskattade 
arbete i SRRS/C. 
Karin skickar blommorna. 



   
 
 

SIDA 

5(5) 
 

§ 72 Rapport Valberedningen. 
Styrelsen beslutade att hädanefter underrätta valberedningen varje gång styrelsen ska ha 
möte samt be om eventuell rapport. 
 

§ 73 Nästa styrelsemöte. 
Nästa styrelsemöte blir ett skypemöte tisdagen den 14 juli kl. 16.30. 

§ 74 Mötets avslutande. 
Jonas tackade alla och avslutade mötet.  
 

 

VID PROTOKOLLET  

Karin Nilsson 

 

JUSTERAS JUSTERAS 

Jonas Peterson Cornelia Svensson  


