MÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Utskriftsdatum

Mötesnr/Verk.år

SRRS/C Styrelsemöte

Malmö

2010-10-02

2010-10-26

8/2010

Närvarande

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot), Susan Falk (ledamot) ,
Elisabeth Eek (ledamot) , Jazmine Ohgami (ledamot), Karin Berngard (suppleant). Mats Graflund (suppleant)
närvarade vid samtliga punkter utom §113, §114, §115, §116 samt §121.1.
Nicolette Salomon Hillbertz närvarade vid §116. Helena Sirén (SRRS/AUK) närvarade vid §116, §121.1,
§121.2 och §121.3 och John Berg (SRRS/AUK) närvarade vid §116, §121 och §125.1.
Anmält förhinder

-

§113.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Förutom SRRS styrelsen närvarade Nicolette Salomon Hillbertz vid §116 samt Helena Sirén
(SRRS/AUK) och John Berg (SRRS/AUK) vid §116, §121 och 125.1.

113.1. Val av protokollförare
Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte.
113.2. Val av protokolljusterare
Reidar Otterbjörk utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.
113.3. Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med följande tillägg:
§117.3 2010-09-28 SKK: Skaraborgs Kennelklubb ny utställningsplats
§117.4 2010-09-28 SKK: Ansökan om utställningsprogram 2013
§117.5 2010-09-30 SKK: Temautbildning för avelsråd 2-3 april 2011
§117.6 2010-09-30 SKK: Medlemsavgifter 2011
§117.7 2010-09-30 SKK: Utbildningar för certifierade utställningsarrangörer
§119.3 Medlemmar som enligt medlemsregistret tillhör fel lokalavdelning
§126.3 SRRS/Stockholm: Protokoll från styrelsemöte 2010-03-11, 2010-04-22 och 2010-06-11
§114.

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2010-08-25 och 2010-09-22 är vederbörligen justerade.

§115.

Bordlagda frågor

115.1. §86.4 Reseersättning vid kontroll av dermoid sinus
Se §121.1. Frågan bordlades vid styrelsemöte den 25 augusti 2010.
115.2. 93.2 Hjälp till uppfödare av rhodesian ridgeback
Se §121.4. Frågan bordlades vid styrelsemöte den 25 augusti 2010.
115.3. §93.3 Organisation
Se §128.1. Frågan bordlades vid styrelsemöte den 25 augusti 2010.
Protokollförare
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Reidar Otterbjörk
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115.4. §103.1 SRRS Avelskonferens 2011
Se §121.2. Frågan bordlades vid styrelsemöte den 22 september 2010.
115.5. §107.1 Försäljning av kommersiella annonser
Se §125.2. Frågan bordlades vid styrelsemöte den 22 september 2010
§116.

Rapport Demoid Sinus
Nicolette Salomon Hillbertz hade inbjudits för att hålla sin årliga rapportering avseende Dermoid
Sinus projektet. Styrelsen tackade för den mycket informativa rapporteringen och konstaterade att
projektet gör framsteg.

§117.

Rapport sekreterare

117.1. 2010-09-24 SKK: Artikel om de nya utställningsreglerna
Styrelsen beslutade att informationen ska publiceras i Ridgeback-Nytt nummer 4 2010. Styrelsen
uppdrog till Reidar Otterbjörk att ombesörja detta i egenskap av redaktör för medlemstidningen.
117.2. 2010-09-27 SKK: Inbjudan att delta på AKC/Eukanuba National Championship 4-5 december 2010
Styrelsen uppdrog till Karin Berngard att kontakta de sju (7) hundar av vår ras som är kvalificerade
för utställningen med förfrågan om de önskar delta.
117.3. 2010-09-28 SKK: Skaraborgs Kennelklubb ny utställningsplats
Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna.
117.4. 2010-09-28 SKK: Ansökan om utställningsprogram 2013
Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till SRRS/TK.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
117.5. 2010-09-30 SKK: Temautbildning för avelsråd 2-3 april 2011
Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till SRRS/AUK.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.
Beslutet förklarades omedelbart justerat
117.6. 2010-09-30 SKK: Medlemsavgifter 2011
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att besvara SKKs förfrågan i enlighet med beslut vid SRRS
Fullmäktigemöte 2010-04-10 §12.3.
Protokollförare

Jessica Persson
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117.7. 2010-09-30 SKK: Utbildningar för certifierade utställningsarrangörer
Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
§118.

Rapport ekonomi

118.1. Resultat- och balansräkning
Styrelsen noterade att ekonomin är god.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att be adjungerad kassör Sonja Nilsson om en specifikation
av hur resultatet ser ut i förhållande till budget.
§119.

Medlemsärenden

119.1. 2010-09-23, 2010-09-28 och 2010-09-30 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.
119.2. 2010-09-23, 2010-09-28 och 2010-09-30 SKK: Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna.
119.3. Medlemmar som enligt medlemsregistret tillhör fel lokalavdelning
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta Sonja Nilsson med förfrågan om varför ett antal
medlemmar aktivt har flyttats till annan lokalavdelning än vad deras postnummer medger.
§120.

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

§121.

Rapport SRRS/AUK

121.1. Reseersättning vid kontroll av Dermoid Sinus
Styrelsen beslutade att SRRS/AUK, inom ramarna för kommitténs budget, kan besluta om att betala ut
reseersättning i de enstaka fall där behov föreligger.
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121.2. SRRS Avelskonferens 2011
Styrelsen beslutade att tillstyrka SRRS/AUKs förslag att hålla en Avelskonferens 2011.
Styrelsen beslutade att hålla ett gemensamt arbetsmöte med SRRS/AUK i syfte att diskutera upplägget
av konferensen. Arbetsmötet kommer att hållas 2010-10-13 klockan 19:30 via Skype.
Styrelsen uppdrog till Helena Sirén att kalla berörda personer till arbetsmötet.
Styrelsen uppdrog vidare till SRRS/AUK att senast 2010-11-05 inkomma till SRRS styrelse med ett
budgetförslag för avelskonferensen.
121.3. Översyn av valphänvisningsregler
Styrelsen noterade att svar ej erhållits på uppdraget att se över valphänvisningsreglerna samt inkomma
med en motivering till varje enskild regel (se styrelsemöte 2010-05-29 §52.3).
SRRS/AUK meddelade att anledningen till detta är att kommittén inte anser att det krävs några
omedelbara förändringar av valphänvisningsreglerna inför 2011. SRRS/AUK avser att diskutera
valphänvisningsreglerna vid den avelskonferens som planeras 2011 för att därefter bedöma om några
förändringar behöver genomföras.
Styrelsen påpekade att även om SRRS/AUK inte har några förslag till förändringar avseende
valphälvisningsreglerna så önskar styrelsen få in efterfrågade motiveringar till varje enskild regel.
Motiveringarna kommer att användas internt inom styrelsen som underlag för bedömning av
exempelvis dispensärenden.
Styrelsen beslutade att motiveringar till varje enskild regel ska vara SRRS/C tillhanda inför nästa
styrelsemöte.
121.4. Hjälp till uppfödare av rhodesian ridgeback
Styrelsen och SRRS/AUK diskuterade olika sätt att nå ut med ”avelsinformation” till både gamla och
nya uppfödare.
Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att ta fram ett informationspaket med tillhörande
distributionsrutiner. Informationspaketet ska av SRRS/AUK skickas till personer ansöker om
kennelnamn samt de uppfödare som ansöker om valphänvisning.
Styrelsen diskuterade också att införa en informationsbank för uppfödare på hemsidan, men inget
beslut fattades i denna fråga.
§122.
122.1.

Rapport SRRS/MK
Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)
Styrelsen noterade att Catharina Tandefeldt (sammankallande i SRRS/MK) kommer att intervjua Curt
Blix inför en artikel om BPH-projektet i Ridgeback-Nytt.
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§123.

Rapport SRRS/TK

123.1. Listregler 2011
Styrelsen noterade att SRRS/TK på begäran (se styrelsemöte 2010-05-29 §54.2) har inkommit med
förslag till förändring samt i möjligaste mån likriktning av reglerna för SRRS vinnarlistor.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att avseende Guldhundslistan ta fram ett exempel på
poängfördelningen med beräkningsgrunder på 30 respektive 40 slagna hundar.
Styrelsen beslutade att tillstyrka SRRS/TKs förslag till regler för SRRS viltspårlista, lydnadslista,
brukslista och agilitylista. Reglerna kommer att gälla från och med 2011-01-01.
123.2. Arrangemang av officiella viltspårprov
Lennart Persson rapporterade från sin kontakt med Curt-Christer Gustavsson som är sammankallande
i SKKs Jakthundskommittén (SKK/JhK). Kontakten hade varit mycket informativ avseende de
frågeställningar som SRRS önskat få besvarade vid tidigare kontakter med JhK.
§124.

Rapport hemsidan
Inget att rapportera.

§125.

Rapport Ridgeback-Nytt

125.1. Ny artikelserie i Ridgeback-Nytt
Styrelsen beslutade att korrektur för artiklar i den planerade artikelserien ”När det som inte får hända
händer” ska skickas till SRRS/AUK.
125.2. Försäljning av kommersiella annonser
Reidar Otterbjörk presenterade ett nytt prospektförslag för försäljning av kommersiella annonser.
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget och tackade alla inblandade för ett mycket bra arbete.
125.3. Premier för ”Min vardag med en Rhodesian Ridgeback” som publiceras i Ridgeback-Nytt.
Styrelsen beslutade att bordlägga frågan tills fler artiklar i ämnet har publicerats i Ridegback-Nytt.
§126.

Rapport lokalavdelningar

126.1. SRRS/Stockholm: Önskemål om ekonomiskt bidrag till monter på Stockholm HUNDmässa 2010.
Då SRRS/Stockholm inför detta möte ej inkommit med efterfrågad specifikation av vad önskat bidrag
avses användas till så har styrelsen inte kunnat fatta något beslut i denna fråga.
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126.2. SRRS/Stockholm: Protokoll från styrelsemöte 2010-03-11, 2010-04-22 och 2010-06-11
Styrelsen tackade för protokollen som lades till handlingarna.
§127.

Rapport valberedningen
Inget att rapportera.

§128.

Övriga frågor

128.1. Information via Facebook
Karin Berngard presenterade hur grupper fungerar på Facebook.
Styrelsen noterade att SRRS webbansvarige Cornelia Svensson meddelat att hon kan åta sig att
publicera aktuell information om SRRS beslutar att publicera en grupp på Facebook.
Styrelsen beslutade att innan gruppen ”Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS)”
publiceras på Facebook så behövs riktlinjer för vem som får publicera information samt vad som får
publiceras.
128.2. Organisation
Styrelsen diskuterade tillsättande av kommittéer samt för hur lång tidsperiod det är lämpligt att
kommittémedlemmar väljs. Inget beslut fattades i frågan.
128.3. Uppdrag från Fullmäktigemötet
I syfte att täcka samtliga styrelsen uppdrag från SRRS Fullmäktigemöte 2010 fördelades tilldelades
styrelsemedlemmarna ett antal arbetsområden att bevaka.
Styrelsen beslutade om följande fördelning:
* SRRS/C
Lennart Persson
* SRRS/AUK
Susan Falk
* SRRS/MK
Elisabeth Eek
* Lokalavdelningarna Jazmine Ohgami
* Ridgeback-Nytt
Reidar Otterbjörk
* Hemsida
Karin Berngard
§129.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 26 oktober 2010 klockan 19:30 via Skype.

§130.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.
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