Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C.
Skypemöte.
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DELTAGARE

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Jessica Persson, Susan Falk och Karin Nilsson.
ANMÄLT FÖRHINDER

Cornelia Svensson och Mats Graflund.

§ 174

Mötets öppnande.
Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Protokollförare och protokolljusterare.
Till protokollförare utsågs Karin Nilsson.
Susan Falk utsågs att jämte ordförande Jonas Peterson justera dagens protokoll.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg beträffande ansökan inmönstring § 188.

§ 175

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är under justering.

§ 176

Rapport sekreterare, Post in/ut.
2009-11-12 SKK Ändringar i stadgar för SKK, Länsklubb och Lokal Kennelklubb med anledning av
beslut tagna vid Länsklubbsfullmäktige och Kennelfullmäktige 2009 eller tidigare
Eventuella synpunkter till SKK/FK senast den 11 december 2009.
Lades till handlingarna.
2009-11-12 SKK Beslut från SKKs Disciplinnämnd.
Styrelsen önskar få SKKs disciplinnämndsärenden i framtiden, när de skickas som e-post.
2009-11-17 SKK SKKs Kommitté för Hundars Mentalitet (KHM) har påbörjat sitt arbete.
Styrelsen beslutade att meddelandet ska införas i Ridgeback-Nytt nr 1/2010.
2009-11-18 SKK Inbjudan till temautbildning för avelsråd (ersätter tidigare steg-2) Kursen äger rum 1718 april 2010. Anmälan senast 12 mars.
Även skickat till SRRS avelsråd.
Lades till handlingarna.
2009-11-19 Willy Johansson. Registrera tävlingsresultat. Lure Coursing.
Styrelsen påpekar att Lure Coursing inte är en officiell tävlingsgren för vår ras i Sverige,
men ber författaren skicka en liten artikel om tävlandet till Ridgeback-Nytt.
Karin besvarar brevet.
2009-11-20 SKK Pressmeddelande. Årets Narkotikahund.
Lades till handlingarna.
2009-11-26 SKK Pressmeddelande. Klinton är årets Bragdhund.
Lades till handlingarna.
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§ 177

Rapport ekonomi.
Inget att rapportera.

§ 178

Medlemsärenden.
2009-11-23 Medlemsstatistik från SKK.
Styrelsen tog del av uppgifterna.

§ 179

Rapport AU
Informationsbroschyrer till rasmontern på Stora Stockholm mm.
2009-12-03 fattades AU-beslut att SRRS/C bekostar tryckning av 3000 st
informationsbroschyrer om Rhodesian Ridgeback enligt SRRS Stockholms önskemål för
5320 kr, eventuellt plus moms.
Styrelsen fastställde beslutet, som justerades omedelbart.
SRRS/C beslutade även att överenskomma med SRRS Stockholm om en lämplig förvaring
av överblivna rasbroschyrer, så de finns tillgängliga att användas vid senare tillfällen.
Sonja Nilsson, som har bra förvaringsutrymmen, har förklarat sig villig att ha hand om
broschyrerna, som sedan kan skickas vidare till olika evenemang runt om i landet, liksom
till SRRS rasinformatör, Hans von Homeyer.
Reidar åtog sig att ta fram en lågupplöst pdf med broschyren som kommer att skickas ut till
alla lokalavdelningar så att informationen finns hur den ser ut så att de kan rekvirera
broschyrer när så behövs.
Karin kontaktar lokalavdelningarna.
Beslutet justerades omedelbart.

§ 180

Rapport AUK

Fastställande av nya valphänvisningsregler som gäller från årsskiftet.
Styrelsen gav Jessica i uppdrag att skriva om texten som sedan skickas till styrelsen,
Avelsrådet och AUK.
§ 181

Rapport MK
Inget att rapportera.

§ 182

Rapport TK
Tävlingsriktlinjer.
Styrelsen fastställde de nya tävlingsriktlinjerna efter ändring under punkt 2.10.5
”Medlemskap”. Tävlingsriktlinjerna ska vara gällande från och med 2010-01-01.
Beslutet justerades omedelbart.

§ 183

Rapport Hemsidan
Styrelsen beslutade att de nya tävlingsriktlinjerna läggs upp på hemsidan.

§ 184

Rapport Ridgeback-Nytt
Reidar rapporterade att nästa nummer av tidningen blir på 64 sidor och kommer ut veckan
före jul.

§ 185

Rapport Lokalavdelningar
Inget att rapportera.
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§ 186

Mötesprotokoll Lokalavdelningar
Inget nytt mötesprotokoll hade kommit in.

§ 187

Bordlagda frågor
Inget att rapportera.

§ 188

Övriga frågor
Ansökan om inmönstring.
SRRS/C har blivit kontaktad av SKK/AK om ett yttrande i ett inmönstringsärende.
Styrelsen har avvisat förslaget, men SKK/AK har återkommit och ber SRRS närmare ange
skälen till sitt beslut.
Styrelsen beslutade svara SKK/AK att de inte ändrat mening i frågan eftersom ingen ny
information tillkommit i frågan och upprepar skälen till beslutet.
Karin svarar SKK/AK.

§ 189

Rapport Valberedningen
Inget att rapportera.

§ 190

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir ett skypemöte den 18-25 januari 2010.

§ 191

Mötets avslutande
Jonas tackade alla och avslutade mötet.

VID PROTOKOLLET

Karin Nilsson
JUSTERAS

JUSTERAS

Jonas Peterson

Susan Falk

