MÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Utskriftsdatum

Mötesnr/Verk.år

SRRS/C Styrelsemöte

Stockholm

2010-05-29

2010-06-21

4/2010

Närvarande

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot), Susan Falk (ledamot),
Elisabeth Eek (ledamot), Mats Graflund (suppleant), Karin Berngard (suppleant). Elisabeth Eek deltog via
telefon.
Anmält förhinder

Jazmine Ohgami (ledamot)

§45.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

45.1. Val av protokollförare
Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte.
45.2. Val av protokolljusterare
Karin Berngard utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.
45.3. Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med följande tillägg:
§48.1 2010-05-28 SKK: Info om beteendeformulär
§54.4 Anmälan till SRRS utställningar
§ 59.2 Uppdrag från Fullmäktigemötet
§ 59.3 Information på Facebook
§46.

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2010-05-27 har justerats och lägges därmed till handlingarna.

§47.

Bordlagda frågor

47.1. § 25.1 2010-04-27 Förslag från enskilda medlemmar i SRRS/Västra gällande likriktning av listregler
Se §54.3. Frågan bordlades vid styrelsemöte den 28 april 2010.
47.2. § 25.2 2010-04-27 SRRS/Västra: Förslag till ändring av regler för Guldhundslistan
Se §54.2. Frågan bordlades vid styrelsemöte den 28 april 2010.
47.3. §35.1 Medlemmar i SRRS Avels- och uppfödarkommitté 2010
Se §52.2. Frågan bordlades vid styrelsemöte den 27 maj 2010.
47.4. §35.3 2010-05-08: Skrivelse från medlemmar beträffande valphänvisningsreglerna
Se §52.3. Frågan bordlades vid styrelsemöte den 27 maj 2010.
47.5. §36.1 Medlemmar i SRRS Mentalkommitté 2010
Se §53.2. Frågan bordlades vid styrelsemöte den 27 maj 2010.
47.6. §42.1. Bidrag till forskning avseende dermoid sinus bedriven av Nicolette Salmon Hillbertz
Se §59.1. Frågan bordlades vid styrelsemöte den 27 maj 2010.
Protokollförare

Jessica Persson
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Lennart Persson

Karin Berngard
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§48.

Rapport sekreterare

48.1. 2010-05-28 SKK: Info om beteendeformulär
Styrelsen har tagit del av informationen om undersökningsformulär via SKKs hemsida.
Styrelsen finner det mycket intressant att rhodesian ridgeback är en av de fem raser som ingår i
utvärdering och kvalitetssäkring av Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) och avser att
verka för en svarsfrekvens på 80% för den angivna målgruppen.
Styrelsen beslutade att initialt publicera information om projektet på SRRS hemsida samt i
Ridgeback-Nytt.
Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att skriva samman en text, för publicering på SRRS hemsida
samt i Ridgeback-Nytt, där ridgebackägare uppmanas att delta i detta viktiga projekt.
Styrelsen uppdrog också till Lennart Persson att inför nästa styrelsemöte kontakta SKK för att
kontrollera svarsfrekvensen och på så sätt identifiera ifall ytterligare åtgärder krävs för att öka
densamma.
§49.

Rapport ekonomi

49.1. Resultat- och balansräkning
Adjungerad kassör Sonja Nilsson har inkommit med en resultaträkning för perioden 2010-01-01 –
201005-28. Styrelsen kan konstatera att ekonomin är god och hålls inom budgeterade ramar.
§50.

Medlemsärenden
Inget att rapportera.

§51.

Rapport AU
Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte.

§52.

Rapport SRRS/AUK

52.1. Uppdragsbeskrivning SRRS/AUK
Styrelsen har inför mötet tagit fram ett förslag till uppdragsbeskrivning för SRRS/AUK.
Styrelsen beslutade att fastställa uppdragsbeskrivningen med angivna ändringar i enlighet med
Bilaga 1. Beslutet förklarades omedelbart justerat.
52.2. Medlemmar i SRRS/Avels- och uppfödarkommitté 2010
Styrelsen beslutade att SRRS/AUK under året ska bestå av Helena Sirén (sammankallande), Siv
Hansen (ledamot) , Ann-Marie Hilding (ledamot) och John Sigve Berg (ledamot).
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela medlemmarna i SRRS/AUK detta beslut.
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Jessica Persson
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52.3. 2010-05-08: Skrivelse från medlemmar beträffande valphänvisningsreglerna
Med anledning av denna skrivelse beslutade styrelsen att uppdra till SRRS/AUK att se över
valphänvisningsreglerna samt inkomma med en motivering till varje enskild regel.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela SRRS/AUK uppdraget.
§53.

Rapport SRRS/MK

53.1. Uppdragsbeskrivning SRRS/MK
Styrelsen har inför mötet tagit fram ett förslag till uppdragsbeskrivning för SRRS/MK.
Styrelsen beslutade att fastställa uppdragsbeskrivningen med angivna ändringar i enlighet med
Bilaga 2. Beslutet förklarades omedelbart justerat.
53.2. Medlemmar i SRRS Mentalkommitté 2010
Styrelsen beslutade att SRRS/MK under året ska bestå av Catharina Tandefeldt (sammankallande),
Johanna Segerlund (ledamot) och Karin Fürst (ledamot).
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela medlemmarna i SRRS/MK detta beslut.
§54.

Rapport SRRS/TK

54.1. Uppdragsbeskrivning SRRS/TK
Styrelsen har inför mötet tagit fram ett förslag till uppdragsbeskrivning för SRRS/TK.
Styrelsen beslutade att fastställa uppdragsbeskrivningen med angivna ändringar i enlighet med
Bilaga 3. Beslutet förklarades omedelbart justerat.
54.2. 2010-04-27 SRRS/Västra: Förslag till ändring av regler för Guldhundslistan
Styrelsen diskuterade fördelar och nackdelar med olika regler för SRRS Guldhundslista.
Styrelsen beslutade att uppdra till SRRS/TK att inkomma med ett förslag till utformning av regler för
respektive vinnarlista.
Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att sammanfatta styrelsens diskussioner avseende
Guldhundslistan som underlag till SRRS/TK.
54.3. 2010-04-27 Förslag från enskilda medlemmar i SRRS/Västra gällande likriktning av listregler
Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att i utformningen av regelförslag för respektive vinnarlista (i
enlighet med beslut §54.2) i möjligaste mån beakta likriktning av listreglerna.
54.4. Anmälan till SRRS utställningar
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att på nytt kontakta SKK med förfrågan om möjlighet för
specialklubben att nyttja SKKs Internetanmälan och Katalog för PC.

Protokollförare
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Justeras justeringsman

Lennart Persson

Karin Berngard
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§55.

Rapport hemsidan

55.1. Förslag från SRRS webbansvarige angående utveckling och drift av nu hemsida
Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att på nästa styrelsemöte rapportera resultatet av sitt uppdrag
från SRRS styrelsemöte 2010-05-27.
§56.

Rapport Ridgeback-Nytt

56.1. Försäljning av kommersiella annonser
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att presentera ett annonsprospekt för styrelsen vid
styrelsemöte i augusti 2010.
56.2. Artikel avseende dermoid sinus
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta Nicolette Salmon Hillbertz med förfrågan om en
artikel som kortfattat beskriver forskningsprojektet avseende dermoid sinus samt hur
ridgebackuppfödare och ridgebackägare kan vara behjälpliga i projektet. Artikeln avses att publiceras
i kommande nummer av Ridgeback-Nytt.
§57.

Rapport lokalavdelningar
Inget att rapportera.

§58.

Rapport valberedningen
Inget att rapportera.

§59.

Övriga frågor

59.1. Bidrag till forskning avseende dermoid sinus bedriven av Nicolette Salmon Hillbertz
Styrelsen beslutade att i enlighet med budget bevilja forskningsbidrag a’ 20.000 sek till forskning
avseende dermoid sinus bedriven av Nicolette Salmon Hillbertz (DomestiGen).
Styrelsen beslutade att forskningsbidraget ska betalas ut till mottagaren under oktober 2010.
59.2. Uppdrag från Fullmäktigemötet
Styrelsen har i flera fall inlett arbetet med de uppdrag som gavs vid SRRS Fullmäktigemöte i april
2010. För att undvika att något tappas bort uppdrogs samtliga styrelsemedlemmar att inför nästa
styrelsemöte uppdatera sig på uppdragen.
59.3. Information på Facebook
Styrelsen diskuterade möjligheterna att, som komplement till hemsidan, kunna distribuera information
via Facebook.
Styrelsen uppdrog till Karin Berngard att kontrollera vilka möjligheter det finns att distribuera
information utan att medlemmar kan göra egna inlägg.
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telefon.
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§60.

§61.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla följande styrelsemöten:


den 6 juli 2010 klockan 19:00 via Skype.



den 25 augusti klockan 19:00 via Skype.



den 2 oktober i Malmö. Tidpunkt beslutas senare.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Protokollförare

Jessica Persson
Justeras mötesordförande

Justeras justeringsman

Lennart Persson

Karin Berngard
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Utskriftsdatum
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Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot), Susan Falk (ledamot),
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telefon.
Anmält förhinder

Jazmine Ohgami (ledamot)

BILAGA 1, UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SRRS AVELS- OCH UPPFÖDARKOMMITTÉ
Syfte:
SRRS Avels- och uppfödarkommitté (SRRS/AUK) syftar till att, för såväl SRRS centralstyrelse som
enskilda medlemmar, vara ett sakkunnigt och rådgivande organ i avels- och uppfödarfrågor gällande
rhodesian ridgeback samt verka för att det finns underlag som ger en rättvisande bild av rasens
hälsostatus och utveckling.
Mål:
SRRS Avels- och uppfödarkommitté skall arbeta mot de mål som finns definierade i SRRS
Rasspecifika Avelsstrategier (RAS).
Uppgifter:
1. Verka för att svenska uppfödare av rhodesian ridgeback hålls informerade och utbildade i ämnen
rörande avel och uppfödning.
2.

Verka för att svenska uppfödare av rhodesian ridgeback bedriver hundavel i enlighet med
Svenska Kennelklubbens (SKKs) grundregler samt gällande lagar, förordningar, föreskrifter,
regler och riktlinjer och SRRS Rasspecifika Avelsstrategier (RAS).

3.

Bevaka forskning och utveckling avseende hundavel och hundhälsa både nationellt och
internationellt samt hålla SRRS centralstyrelse, uppfödare och medlemmar informerade om
detsamma.

4.

Bevaka och utvärdera rasens hälsostatus och sjukdoms-/defektfrekvens samt hålla SRRS
centralstyrelse, uppfödare och medlemmar informerade om detsamma.

5.

Ansvara för att uppfödare av rhodesian ridgeback erhåller SRRS valphänvisning i enlighet med
gällande valphänvisningsregler. Beslut om valphänvisningsregler och dispens från dessa fattas av
SRRS centralstyrelse.

6.

Ansvara för underhåll och tillhandahållande av SRRS avelsregister (Data Om Valpkull).

7.

Ansvara för underhåll och uppföljning av SRRS Rasspecifika Avelsstrategier (RAS). Ny version
fastställs av SRRS centralstyrelse.

8.

Vid behov bistå SRRS centralstyrelse i avels- och uppfödarfrågor.

9.

Till SRRS centralstyrelse tillhandahålla en verksamhetsberättelse senast den 31 januari.
Verksamhetsberättelsen ska innehålla en rapport avseende hur avelsarbetet för närvarande
uppfyller de mål som finns definierade i SRRS Rasspecifika Avelsstrategier (RAS).

10. Till SRRS centralstyrelse tillhandahålla en verksamhetsplan för kommande år senast den 31
januari. Verksamhetsplanen ska innehålla kortsiktiga mål för det kommande året i enlighet med
SRRS Rasspecifika Avelsstrategier (RAS).
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BILAGA 2, UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SRRS MENTALKOMMITTÉ
Syfte:
SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK) syftar till att, för såväl SRRS centralstyrelse som enskilda
medlemmar, vara sakkunnigt och rådgivande organ i mentalitetsfrågor gällande rhodesian ridgeback
samt verka för att det finns underlag som ger en rättvisande bild av rasens mentala status och
utveckling.
Mål:
SRRS Mentalkommitté skall arbeta mot de mål som finns definierade i SRRS Rasspecifika
Avelsstrategier (RAS).
Uppgifter:
1. Verka för att svenska uppfödare och SRRS medlemmar hålls informerade och utbildade i ämnen
rörande hundars mentalitet.
2.

Verka för att svenska uppfödare och ägare av rhodesian ridgeback ska låta sina hundar delta vid
officiell mentalbeskrivning (MH).

3.

Bevaka forskning och utveckling avseende hundars mentalitet både nationellt och internationellt
samt hålla SRRS centralstyrelse, uppfödare och medlemmar informerade om detsamma.

4.

Bevaka och utvärdera rasens mentala status samt hålla SRRS centralstyrelse, uppfödare och
medlemmar informerade om densamma.

5.

Verka för att SRRS lokalavdelningar ska låta utbilda MH-figuranter och tillhandahålla
mentalbeskrivningar för rhodesian ridgeback.

6.

Ansvara för att upprätthålla en förteckning över MH-figuranter som utbildats på bekostnad av
SRRS och specialklubbens lokalavdelningar.

7.

Ansvara för att ansöka hos Svenska Brukshundsklubben (SBK) om genomförande av
mentalbeskrivningar.

8.

Vid behov bistå SRRS centralstyrelse i frågor rörande hundars mentalitet.

9.

Till SRRS centralstyrelse tillhandahålla en verksamhetsberättelse senast den 31 januari.
Verksamhetsberättelsen ska innehålla en rapport avseende hur avelsarbetet för närvarande
uppfyller de mål som finns definierade i SRRS Rasspecifika Avelsstrategier (RAS).

10. Till SRRS centralstyrelse tillhandahålla en verksamhetsplan för kommande år senast den 31
januari. Verksamhetsplanen ska innehålla kortsiktiga mål för det kommande året i enlighet med
SRRS Rasspecifika Avelsstrategier (RAS).
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BILAGA 3, UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SRRS TÄVLINGSKOMMITTÉ
Syfte:
SRRS Tävlingskommitté (SRRS/TK) syftar till att, för såväl SRRS centralstyrelse som enskilda
medlemmar, vara sakkunnigt och rådgivande organ i tävlingsfrågor gällande rhodesian ridgeback samt
verka för att det finns underlag som ger en rättvisande bild av rasens deltagande vid officiella prov
och utställningar. Kommittén syftar också till att kvalitetssäkra de officiella tävlingsarrangemang som
genomförs i SRRS regi.
Mål:
SRRS Tävlingskommitté skall arbeta mot de mål som finns definierade i kommitténs
verksamhetsplan.
Uppgifter:
1. Verka för att SRRS tävlingsarrangörer och medlemmar hålls informerade i ämnen rörande
tävlingsverksamhet för rhodesian ridgeback.
2.

Verka för att SRRS lokalavdelningar tillhandahåller kvalitativa och professionellt genomförda
utställningar och prov i enlighet med gällande regler och bestämmelser.

3.

Bevaka och utvärdera rasens deltagande vid officiella utställningar och prov samt hålla SRRS
centralstyrelse och medlemmar informerade om detsamma.

4.

Ansvara för att ansöka hos Svenska Kennelklubben (SKK) om genomförande av officiella
utställningar i enlighet med av SRRS centralstyrelse fastställt utställningsprogram.

5.

Ansvara för att ansöka hos Svenska Brukshundsklubben (SBK) om genomförande av officiella
lydnadsprov i enlighet med av SRRS centralstyrelse fastställt lydnadsprogram.

6.

Ansvara för att säkerställa att domare vid SRRS utställningar är behöriga att döma rhodesian
ridgeback vid nationell utställning.

7.

Ansvara för registrering av utställningsresultat i Svenska Kennelklubbens (SKKs) register.

8.

Ansvara för uppdatering av SRRS tävlingslistor (Guldhundslistan, Viltspårlistan, Lydnadslistan,
Brukslistan, Agilitylistan).

9.

Ansvara för uppdatering av SRRS Tävlingsriktlinjer. Ny version fastställs av SRRS
centralstyrelse.

10. Verkar för att SRRS lokalavdelningar ska låta utbilda certifierade utställningsarrangörer.
11. Ansvara för att upprätthålla en förteckning över personer som på bekostnad av SRRS och
specialklubbens lokalavdelningar har utbildats till certifierade utställningsarrangörer.
12. Bistå SRRS lokalavdelningar vid nyttjande av Internetanmälan.
13. Vid behov bistå SRRS centralstyrelse i tävlingsfrågor.
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14. Till SRRS centralstyrelse tillhandahålla en verksamhetsberättelse senast den 31 januari.
Verksamhetsberättelsen ska innehålla en sammanställning över genomförda utställningar och
prov under året tillsammans med en sammanfattning av rasens deltagande vid desamma.
Verksamhetsberättelsen ska också redovisa måluppfyllnad för föregående verksamhetsår.
15. Till SRRS centralstyrelse tillhandahålla en verksamhetsplan för kommande år senast den 31
januari. Verksamhetsplanen ska innehålla mål avseende tävlingsverksamheten för det kommande
året.
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