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§123.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

123.1.

Val av protokollförare
Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte.

123.2.

Val av protokolljusterare
Jazmine Ohgami utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

123.3.

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§124.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att samtliga tidigare protokoll är justerade.

§125.

Bordlagda frågor

125.1.

2011-08-17 §82.2, Utvärdering avelskonferens 2011
Vid styrelsemöte 2011-09-14 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2011-10-15.
Ärendet behandlades vid dagens sammansträde §130.1.

125.2.

2011-08-17 §82.3, Valphänvisningsregler
Vid styrelsemöte 2011-08-17 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2011-10-15.
Ärendet behandlades vid dagens sammansträde §130.2.

125.3.

2011-09-14 §101.2, Ny text till hemsidan
Vid styrelsemöte 2011-09-14 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2011-10-15.
Ärendet behandlades vid dagens sammansträde §131.1.

125.4.

2011-09-14 §104.1, Raspresentation på SKKs kopahund.se
Vid styrelsemöte 2011-09-14 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2011-10-15.
Ärendet behandlades vid dagens sammansträde §136.1.

125.5.

2011-10-11 §114.1, Policy gällande Dermoid Sinus
Vid styrelsemöte 2011-10-11 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2011-10-15.
Ärendet behandlades vid dagens sammansträde §130.3.
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§126.

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

§127.

Rapport sekreterare

127.1.

2011-10-10 VKK: Inbjudan till ras- och specialklubbstorg på MyDOG 2012
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/Västra för
anmälan om lokalavdelningen har möjlighet att arrangera rasmonter.
Beslutet justerades omedelbart.

127.2.

2011-10-12 SKK: Medlemsstatistik/ lista u-märkta medlemmar/nya medlemmar
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna.

127.3.

2011-10-13 SKK: Senaste nytt angående momsfrågan
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna.

127.4.

2011-10-13 SKK: Tvååker Hallands Kennelklubb 12 och 13 juli 2013
Styrelsen har från SKK mottagit information om att Hallands Kennelklubbs internationella
utställning 2013-07-05 och nationella utställning 2013-07-06 i Tvååker har flyttats till 2013-07-13
respektive 2013-07-14. Detta är samma datum som SRRS fått beviljat att arrangera
Ridgebackspecialen 2013.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/Skåne för att få
lokalavdelningens åsikt om hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Svar från SRRS/Skåne
önskas under vecka 42 2011.

§128.

Ekonomi
Inget att rapportera.

§129.

Medlemsärenden

129.1.

2011-10-11 och 2011-10-13 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.

129.2.

2011-10-11 och 2011-10-13 SKK: Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna.
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§130.

Rapport SRRS/AUK

130.1.

Utvärdering avelskonferens 2011
Susan Falk rapporterade att arbetet pågår och att ett förslag till enkät kommer att skickas till
SRRS/C och SRRS/AUK på remiss innan det distribueras till deltagarna.

130.2.

Valphänvisningsregler
SRRS/AUK har inkommit med ett förslag till valphänvisningsregler tillsammans med motiveringar
till varje enskild regel och styrelsen tackade för detta.
Styrelsen beslutade att godkänna SRRS/AUKs regelförslag (se Bilaga 1) att vara gällande från
2012-01-01, med undantag av regel nr 6 som ska vara gällande från 2012-05-01.
Styrelsen beslutade vidare att ta fram en publik förklaring till reglerna som ger medlemmarna bättre
möjlighet att förstå syftet med respektive regel.

130.3.

Policy gällande Dermoid Sinus
Medlem har inkommit med en skrivelse gällande SRRS policy avseende dermoid sinus.
Styrelsen beslutade att initiera ett arbete med att uppdatera den nu gällande policyn.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att boka ett möte med Nicolette Salmon Hillbertz för att få
hennes kommentarer till nu gällande policy samt eventuellt förändringsbehov.
Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att via e-post kontakta uppfödare av rhodesian ridgeback och
be om deras kommentarer till nu gällande policy samt eventuellt förändringsbehov.

130.4.

Revidering RAS
Helena Sirén rapporterade att arbetet med uppdatering av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) pågår.
Som ett led i RAS-arbetet önskar SRRS/AUK och SRRS/MK att ytterligare engagera uppfödarna i
rasens mentalitet genom att inbjuda till endagskonferens med föreläsning i Stockholm, Göteborg
och Malmö under början av 2012.
Styrelsen noterade att budgeterade medel för denna aktivitet saknas. Då både arbetet med RAS och
rasens mentalitet är viktiga frågor så beslutade styrelsen att bevilja 40.000 SEK för genomförande
av tre (3) endagskonferenser under förutsättning att även andra RAS-frågor än mentalitet behandlas.
Styrelsen beslutade vidare att ett förslag till nytt RAS ska vara styrelsen tillhanda senast 2011-1231.

§131.

Rapport SRRS/MK

131.1.

Ny text till hemsidan
Styrelsen har granskat SRRS/MKs förslag till ny text på hemsidan. Styrelsen beslutade att godkänna
förslaget med några mindre förändringar.
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§132.

Rapport SRRS/TK

132.1.

Ansvarsfördelning Ridgebackspecialen 2013
Styrelsen har från SRRS/Skåne mottagit ett förslag till ansvarsfördelning vid samarrangemang av
Ridgebackspecialen 2013.
Styrelsen beslutade att godkänna SRRS/Skånes förslag med några mindre förändringar.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela SRRS/Skåne styrelsens beslut.

§133.

Rapport SRRS/MIK
Inget att rapportera.

§134.

Rapport lokalavdelningar
Inget att rapportera.

§135.

Rapport valberedningen
Inget att rapportera.

§136.

Övriga frågor

136.1.

Raspresentation på SKKs kopahund.se
Styrelsen beslutade att ändra raspresentationen på SKKs köpahund.se i enlighet med Bilaga 2.

136.2.

Rasmonter vid Stockholm Hundmässa 2011
Inget att rapportera.

136.3.

Rapport från Kennelfullmäktige 2011
Lennart Persson och Reidar Otterbjörk rapporterade från sitt deltagande vid SKKs
Kennelfullmäktige.

§137.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen planerar att hålla nästa styrelsemöte den 23 november klockan 19:30 via Skype.

§138.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.
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BILAGA 1, FÖRSLAG TILL VALPHÄNVISNINGSREGLER
Alla medlemmar i SKK-organisationen ska följa SKKs grundregler som finns att läsa på Svenska
Kennelklubbens hemsida eller kan beställas på telefon 08-795 30 30. Som uppfödare har man
dessutom förbundit sig att följa SKKs registreringsbestämmelser.
1. För att erhålla publicering av valpkull via SRRS hemsida och rasinformatör/er ska uppfödaren
skriftligen ha anmält den planerade parningen till SRRS valphänvisningsansvarig samt betalt
valphänvisningsavgiften tidigast två (2) månader före beräknat parningstillfälle.
2. Uppfödaren ska ha dokumenterat medlemskap i SRRS.
3. Uppfödaren ska bedriva sin uppfödning i Sverige. Om uppfödaren innehar kennelnamn ska
detta finnas registrerat hos Svenska Kennelklubben (SKK).
4. Förstagångsuppfödare av rhodesian ridgeback ska vid planering av sina två (2) första valpkullar
ha talat med SRRS avelsråd i god tid (rekommenderat fyra månader) före parningstillfället. I
det fall SRRS avelsråd inte är nåbar ska annan medlem i SRRS/AUK kontaktas muntligen.
5. Tiken ska vara minst 30 månader gammal vid parningstillfället.
6. Hanhunden ska vara minst 30 månader gammal vid parningstillfället.
7. Föräldradjur ska före parning vara friröntgade (grad A, B eller motsvarande) på höftlederna
(HD). För svenskregistrerad hund ska resultatet vara registrerat hos SKK.
8. Föräldradjur bosatta i Norden och födda 2001-01-01 eller senare ska före parning vara
friröntgade (grad ua, 0/0 eller motsvarande) på armbågarna (ED). För svenskregistrerad hund
ska resultatet vara registrerat hos SKK.
9. Föräldradjur ska före parning ha erhållit lägst kvalitetspriset Very good (alternativt 2:a pris vid
bedömning före 2011-01-10) i kvalitetsbedömning vid officiell utställning.
10. Valpkullens inavelsgrad ska inte överstiga 6,3% beräknat på fem generationer. Beräkningen ska
göras i SKKs Avelsdata.
11. Uppfödaren förbinder sig att följa SRRS policy gällande dermoid sinus.
12. Uppfödaren förbinder sig att sända in blankett ”Data om valpkull” till AUK senast då
valpkullen uppnått 12 veckors ålder. Detta gäller oavsett om valparna blivit sålda eller ej.
13. Uppfödaren ska för föregående valpkull ha sänt in blanketten ”Data om valpkull”. Vid
utebliven ”Data om valpkull” kommer uppfödaren att nekas valphänvisning för nästkommande
valpkull.
14. Uppfödaren bör följa "SRRS Avels- och uppfödaretiska rekommendationer".
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BILAGA 2, RASPRESENTATION PÅ WWW.KÖPAHUND.SE
Historik
Rhodesian ridgeback härstammar från södra Afrika där de tidiga nybyggarnas hundar korsades med jakthundar
med den karakteristiska ridgen, en mothårs växande hårkam på ryggen. Behovet av en snabb, stark, uthållig
och modig hund fanns. Arbetssättet var att i flock trötta ut viltet med snabba och effektiva rörelseförflyttningar,
så att jägaren fick viltet, speciellt lejon, på nära skotthåll. Rasen skulle också fungera som vakthund. Den första
rasstandarden nedtecknades 1922 av F. R. Barnes i Rhodesia (nuvarande Zimbabwe). Rasen kallas också för
afrikansk lejonhund.
Användningsområde
Rasen är i dag huvudsakligen en sällskapshund, men ett antal individer används till praktisk jakt. Rasen kräver
mycket motion och den som funderar på att skaffa sig en rhodesian ridgeback bör tycka om att vara mycket ute
och röra på sig i naturen.
Hälsa
Rhodesian ridgeback är en förhållandevis frisk ras. Rasklubben är mån om att hålla inavelsgraden låg för att
behålla hälsan. En del hudproblem finns i rasen. Höftleds- (HD) och armbågsdysplasi (ED) förekommer, oftast
av lindrig variant. 4–5% föds med dermoid sinus, en missbildning i huden. Valparna ska kontrolleras av
uppfödarna innan leverans. Rasklubben följer och bidrar till den svenska forskning som pågår och
förhoppningsvis kan sjukdomen börja elimineras med hjälp av ett DNA-test inom några år. Kontakta
rasklubben för mer information kring detta.
Egenskaper / Mentalitet
Rasen har en hel del vakt- och jaktinstinkt. Den är också relativt självständig och allmänt något signalkänslig.
En del individer i rasen uppvisar mer rädslor än vad som är önskvärt. Denna kombination av mentala
egenskaper gör att ridgebacken är en krävande ras att hantera och hundvana är en fördel. Många uppfödare är
noga med att mentalbeskriva sina hundar. Rasen fungerar generellt utmärkt som familjehund och älskar sin
familj men väljer oftast ut en favorit. Den ska vara ointresserad av främmande människor.
Storlek och utseende
Den är en stor hund med mycket kraft. Mankhöjd för hanar är 63–69 cm och tikar 61–66 cm. Den är smidig,
elegant och kraftfull. Som helhet är rasen en hund utan några som helst överdrifter och dess sunda konstruktion
gör den idealisk för mycket fysisk aktivitet. Färgen är från ljust vetefärgad till röd vete, vita tecken kan
förekomma på bröst och tassar. Ryggens hårkam, ridgen, är formad av hår som växer i motsatt riktning mot
den övriga pälsen. Ridgen är rasens adelsmärke.
Pälsvård
Rasens korta päls kräver ingen direkt pälsvård, men givetvis ska man klippa klorna och bada hunden vid
behov.
Övrigt
En rhodesian ridgeback tar tid att uppfostra och är känd för att vara väldigt intensiv som valp och unghund.
Rasen är lättlärd, men tröttnar snabbt vilket ställer krav på förarens förmåga att motivera hunden. Den som
funderar på att skaffa sig rasen bör förstå att den också behöver mycket miljö- och socialträning som
valp/unghund. Man bör också vara inställd på att gå grundläggande lydnadskurser under hundens första 1–2 år.
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