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§187. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamöter Susan Falk och Elisabeth Eek vid mötet ersattes av 

suppleanter Karin Berngard och Mats Graflund. 

187.1. Val av protokollförare 

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

187.2. Val av protokolljusterare 

Mats Graflund utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

187.3. Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med följande tillägg: 

§200.9 Förfrågan från domare som önskar utöka sitt rasregister 

§200.10 Förfrågan från Nicolette Salmon Hillbertz om att ta del av SRRS avelsregister 

§188. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från styrelsemöte 2012-01-12 har blivit justerat. 

§189. Bordlagda frågor 

189.1. Reducerad medlemsavgift för Sveriges Hundungdom 

Vid styrelsemöte 2012-01-12 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2012-02-28. 

Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §200.1. 

§190. Rapport AU 

190.1. Utbyte av hälsoinformation med Pinschersektionen 

En förfrågan har inkommit till SRRS/AUK från Pinschersektionen, rasklubb inom SSPK, om att få 

ta del av hälsoenkäter och försäkringsstatistik för rhodesian ridgeback eftersom raserna har ett 

snarlikt hälsoläge. 

Vid AU-sammanträde 2012-01-25 beslutade AU att Pinschersektionen får ta del av den 

avidentifierade sammanställning av SRRS hälsoenkäter som har publicerats i Ridgeback-Nytt och 

emotser att få motsvarande information i retur. Pinschersektionen har SRRS tillåtelse att vid behov 

publicera information från hälsoenkäterna för rhodesian ridgeback i sin medlemstidning. Vid 

publicering i Pinschersektionens medlemstidning så önskar SRRS att ett exemplar av den aktuella 

utgåvan skickas till sammankallande i SRRS/AUK. 

Avseende försäkringsstatistik för rhodesian ridgeback beslutade AU att hänvisa till Agria som är 

ägare av denna information. 

Styrelsen fastställde AUs beslut och punkten justerades omedelbart. 
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§191. Rapport sekreterare 

191.1. 2012-01-17 SKK: Årsstatistik 2011 

Styrelsen noterade att informationen inte berör SRRS då medlemsregistret administreras av SKK. 

Informationen lades till handlingarna. 

191.2. 2012-01-19 SKK: Seminarium för domaransvariga samt utställningsansvariga i SKKs 

specialklubbar 20-21 oktober 2012 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna. 

191.3. 2012-01-20 SKK: SKKs reseersättningar 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till kommittéerna och 

lokalavdelningarna för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

191.4. 2012-01-25 SKK: CS föredragningslista nr 1/2012 

Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna. 

191.5. 2012-01-27 SKK: Prestentation Susanne Karlström 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK för 

kännedom. 

191.6. 2012-02-02 SBK: Tydliga hjälptexter till SBK Tävling 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

191.7. 2012-02-02 SKK: Ändring av datum för officiell utställning 2013 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

191.8. 2012-02-07 SKK: Ny styrelse 2012 

Styrelsen uppdrog till SRRS sekreterare att snarast efter SRRS Fullmäktigemöte och konstituerande 

styrelsemöte 2012 rapportera valda personer/funktionärer till SKK. 

191.9. 2012-02-07 SBK: Inbjudan till Distriktskonferens i Rallylydnad 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

191.10. 2012-02-08 SBK: Brev till de som saknar dator ang hantering i SBK Tävling 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 
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191.11. 2012-02-13 SKK: Beslut från Disciplinnämnden 

Styrelsen noterade att inga ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och lade 

informationen till handlingarna. 

191.12. 2012-02-15 SKK: BPH 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och 

kommittéerna för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

191.13. 2012-02-21 SKK: Betr. ansökan om exteriördomarkonferens 2015 

Styrelsen beslutade att inte ansöka hos SKK om att få arrangera domarkonferens 2015. 

§192. Ekonomi 

192.1. Resultat- och balansrapport 

Adjungerad kassör Sonja Nilsson har inkommit med en resultat- och balansrapport för perioden 

2011-01-01 – 2011-12-31 och styrelsen tackade för detta. 

Styrelsen granskade och analyserade resultat- och balansräkning för 2011 och identifierade 

noteringar för presentation i kallelsen till SRRS Fullmäktigemöte. 

192.2. Gemensam kontoplan lokalavdelningarna 

Inget att rapportera. 

§193. Medlemsärenden 

193.1. 2012-01-12, 2012-01-17, 2012-01-19, 2012-01-26, 2012-01-31, 2012-02-02, 2012-02-08,  

2012-02-09, 2011-02-16, 2011-02-21 och 2011-02-23 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

193.2. 2012-01-12, 2012-01-17, 2012-01-19, 2012-01-26, 2012-01-31, 2012-02-02, 2012-02-08,  

2012-02-09, 2011-02-16, 2011-02-21 och 2011-02-23 SKK: Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna. 

193.3. 2012-02-01 SKK: Medlemsstatistik 2012-01-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 
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193.4. 2012-02-01 SKK: Nya medlemmar2011-12-31 - 2012-01-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

193.5. 2012-02-01 SKK: U-märkta medlemmar2011-12-31 - 2012-01-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

193.6. 2012-02-01 SKK: Medlemslista 2012-01-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

193.7. 2012-02-21 SKK: Medlemsstatistik 2012-02-20 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

193.8. 2012-02-21 SKK: Nya medlemmar 2012-01-20 - 2012-02-20 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

193.9. 2012-02-21 SKK: U-märkta medlemmar 2012-01-20 - 2012-02-20 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

193.10. 2012-02-21 SKK: Medlemslista 2012-02-20 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 
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§194. Rapport SRRS/AUK 

194.1. Medlemmar i SRRS/AUK 2012 

Styrelsen beslutade att som ledamöter i SRRS/AUK utse Ann-Marie Hilding under perioden 2012-

01-01--2012-12-31och Eva Malmport perioden 2012-03-01--2012-12-31. Punkten justerades 

omedelbart och styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela kommittémedlemmarna styrelsens 

beslut. 

Styrelsen uppdrog till Karin Berngard och Mats Graflund att kontakta ytterligare föreslagna 

personer med en intresseförfrågan huruvida de kan tänka sig att ingå ledamöter i SRRS/AUK.  

194.2. SRRS/AUKs Verksamhetsberättelse 2011 

Styrelsen tackade kommittén för verksamhetsberättelsen och beslutade att fastställa densamma med 

korrigering av felskrivning. 

194.3. SRRS/AUKs Verksamhetsplan 2012 

Styrelsen noterade att Eva Mustad, sammankallande i SRRS/AUK, har meddelat att kommittén 

inkommer med verksamhetsplan för 2012 efter att fler kommittémedlemmar har tillsatts. 

Styrelsen beslutade att uppdra till SRRS Arbetsutskott (AU) att kalla till ett möte med Eva Mustad 

för att diskutera verksamhetsplanen. 

194.4. RAS 

Styrelsen noterade att SRRS/AUK i samarbete med SRRS/MK under januari har genomfört lokala 

träffar i Stockholm, Göteborg och Malmö. På dessa träffar presenterades ett första utkast till RAS 

det har enligt rapport inkommit konstruktiva synpunkter och kommentarer för vidare bearbetning. 

194.5. SRRS policy gällande Dermoid Sinus 

Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att, i samarbete med Nicolette Salmon Hillbertz, till styrelsen 

inkomma med en kortfattad beskrivning av möjliga alternativ. 

§195. Rapport SRRS/MK 

195.1. SRRS/MKs Verksamhetsberättelse 2011 

Styrelsen tackade kommittén för verksamhetsberättelsen och beslutade att fastställa densamma. 

195.2. SRRS/MKs Verksamhetsplan 2012 

Styrelsen tackade kommittén för verksamhetsplanen och beslutade att fastställa densamma. 

195.3. SRRS/MK Protokoll från arbetsmöte 2012-02-19 

Styrelsen tackade kommittén för protokollet och beslutade att bordlägga detta till nästa möte. 
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195.4. Handlingsplan BPH 

Styrelsen noterade att SRRS/MK, enligt uppdrag från styrelsemöte 2011-12-08, har inkommit med 

ett förslag till handlingsplan för BPH och tackade för detta. 

Styrelsen uppdrog till Mats Graflund att be SRRS/MK om förtydligande av formulering samt en 

rekommendation avseende skottmoment. 

195.5. Temautbildning för avelsfunktionärer den 21-22 april 2012 

Styrelsen noterade att SRRS/MK har beslutat att Marika Hollstedt kommer att delta vid SKKs 

temautbildning för avelsfunktionärer den 21-22 april 2012. Då SRRS/MK inte har meddelat något 

annat förutsätter styrelsen att anmälningsavgift och eventuella omkostnader sker inom ramarna för 

SRRS/MKs budget. 

§196. Rapport SRRS/TK 

196.1. SRRS/TKs Verksamhetsberättelse 2011 

Styrelsen tackade kommittén för verksamhetsberättelsen och beslutade att fastställa densamma. 

196.2. SRRS/TKs Verksamhetsplan 2012 

Styrelsen tackade kommittén för verksamhetsplanen och beslutade att fastställa densamma. 

196.3. Ansökan om ändrat datum för BISS-13 

Styrelsen noterade att bekräftelse på att beviljad ansökan har mottagits från Ann-Sofi Flygare (SKK 

Tävlingsavdelning) 2012-01-31. 

Styrelsen noterade vidare att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK för 

kännedom. 

196.4. Viltspårprov i egen regi 

Lennart Persson rapporterade från sitt möte med Ulf Uddman (SKK) den 19 januari 2012 där bland 

annat SRRS möjligheter att anordna viltspårprov i egen regi diskuterades. 

Ett första steg mot att kunna arrangera viltspårprov är att SRRS ansöker om att få bli 

jakthundsklubb vilket, i förekommande fall, beslutas av SKKs centralstyrelse. 

Lennart Persson har till SKK skickat en skriftlig sammanställning av hur styrelsen uppfattat 

innebörden av att vara jakthundsklubb och inväntar bekräftelse så att inga missuppfattningar 

förekommer. 

Styrelsen beslutade att, i väntan på svar, att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte. 

§197. Rapport SRRS/MIK 

197.1. SRRS/MIK protokoll från arbetsmöte 2011-03-31, 2011-04-16 och 2011-05-31 

Styrelsen tackade för protokollen som lades till handlingarna. 
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197.2. SRRS/MIKs Verksamhetsberättelse 2011 

Styrelsen tackade kommittén för verksamhetsberättelsen och beslutade att av tidsskäl bordlägga 

ärendet till nästkommande styrelsemöte. 

197.3. SRRS/MIKs Verksamhetsplan 2012 

Styrelsen tackade kommittén för verksamhetsberättelsen och beslutade att av tidsskäl bordlägga 

ärendet till nästkommande styrelsemöte. 

197.4. Ridgeback-Nytt 

Inget att rapportera. 

197.5. Hemsida 

Styrelsen noterade att SRRS/MIK kort före dagens styrelsemöte tillhandahållit en betaversion av 

den nya hemsidan. Samtliga styrelsemedlemmar var mycket nöjda med den grafiska utformningen 

och tackar SRRS/MIK för ett bra arbete. 

Styrelsen noterade vidare att betaversionen nu behöver granskas och fyllas med innehåll.  

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk och Jessica Persson att, i samarbete med SRRS/MIK, ta 

fram ett förslag till innehåll för en första granskning av styrelsen. 

197.6. Sponsorer 

Styrelsen beslutade att av tidsskäl bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte. 

§198. Rapport lokalavdelningar 

198.1. SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2011-08-08 samt årsmöteshandlingar 2012. 

Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna. 

Styrelsen noterade att SRRS/Norra under 2011 har gjort en vinst a’ 11.401,73 SEK medan det 

budgeterade resultatet var en vinst på 1.000 SEK. Lokalavdelningens likviditet är god och 2012 

budgeterar lokalavdelningen med en förlust på -2.150,00 SEK. 

198.2. SRRS/Skåne: Protokoll från styrelsemöte 2011-03-02, 2011-04-06, 2011-08-03, 2011-08-30 och 

2011-11-08 samt årsmöteshandlingar 2012. 

Styrelsen tackade för protokollen och årsmöteshandlingarna. 

Styrelsen noterade att SRRS/Skåne under 2011 har gjort en förlust a’ -25.105 SEK medan det 

budgeterade resultatet var en förlust på -2.400 SEK. Lokalavdelningens likviditet är dock 

fortfarande god och 2012 budgeterar lokalavdelningen med en förlust på -9.700 SEK. 
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198.3. SRRS/Stockholm: Protokoll från styrelsemöte 2011-08-16, 2011-08-18, 2011-10-05, 2011-11-10 

och 2011-11-30 samt årsmöteshandlingar 2012. 

Styrelsen tackade för protokollen och årsmöteshandlingarna. 

Styrelsen noterade att SRRS/Stockholm under 2011 har gjort en förlust a’ -20.559,36 SEK medan 

det budgeterade resultatet var en vinst på 2.500 SEK. Lokalavdelningens likviditet är dock 

fortfarande god och 2012 budgeterar lokalavdelningen med en förlust på -5.540 SEK. 

198.4. SRRS/Västra: Årsmöteshandlingar 2012 samt protokoll från årsmöte och konstituerande 

styrelsemöte 2012-01-29. 

Styrelsen tackade för årsmöteshandlingarna och protokollen. 

Styrelsen noterade att SRRS/Västra under 2011 har gjort en förlust a’ -28.837,35 SEK medan det 

budgeterade resultatet var en förlust på -22.630 SEK. Under 2012 budgeterar lokalavdelningen med 

en förlust på -7.515 SEK vilket, om budgeten håller, innebär att lokalavdelningen inför 2013 har en 

likviditet på cirka 750 SEK. 

198.5. SRRS/Mellan: Årsmöteshandlingar 2012 

Styrelsen tackade för årsmöteshandlingarna.  

Styrelsen noterade att SRRS/Mellan under 2011 har gjort en förlust a’ -9.922 SEK medan det 

budgeterade resultatet var en förlust på -5.185 SEK. Lokalavdelningens likviditet är dock 

fortfarande god och 2012 budgeterar lokalavdelningen med en förlust på -685 SEK. 

§199. Rapport valberedningen 

Styrelsen noterade att sammankallande Ulf Jönsson har meddelat att valberedningens arbete med 

förslag till SRRS förtroendevalda för verksamhetsåret 2012 har inletts. 

Styrelsen emotser att få en kopia på valberedningens förslag senast den 16 mars 2012. 

§200. Övriga frågor 

200.1. Reducerad medlemsavgift för Sveriges Hundungdom 

Styrelsen har sett över möjligheten och beslutade att inte erbjuda kostnadsfritt medlemskap i SRRS 

till medlemmar i Sveriges Hundungdom (upp till 25 år). 

200.2. CV-titel 

Styrelsen noterade att S58919/2006 Anzantras Constanzia har fem championavkommor och därmed 

är berättigad till SRRS inofficiella titel CV. Grattis! 

200.3. Tackgåvor 

Styrelsen beslutade att en”tackgåva” a’ 165 sek/st ska skickas till de personer inom SRRS som har 

engagerat sig lite extra i föreningen under året. Styrelsen uppdrog till Karin Berngard att ombesörja 

beställningen. 

Punkten justerades omedelbart. 
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MÖTESPROTOKOLL 

200.4. Förslag hedersmedlemmar 

Styrelsen har mottagit ett förslag från enskild medlem om att till SRRS Fullmäktigemötet föreslå 

nya hedersmedlemmar i SRRS. 

Styrelsen beslutade att av tidsskäl bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte. 

200.5. Raskompendium till nyauktoriserade svenska domare av rhodesian ridgeback 

Styrelsen har mottagit förslag från enskild medlem om att SRRS Raskompendium ska distribueras 

till nya domare som auktoriseras på rhodesian ridgeback. 

Styrelsen beslutade att av tidsskäl bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte. 

200.6. Uppdatering av ”Lathunden” 

Styrelsen har mottagit en förfrågan från Ulla Thedin gällande om SRRS kan bekosta en uppdatering 

av ”Lathunden” (Genetica) med anledning av att befintlig version inte kan uppdateras med ny 

rasdata. Enligt uppgift så används verktyget till att tillhandahålla information till SRRS/MK samt 

SRRS Årsbok. 

Styrelsen beslutade att av tidsskäl bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte. 

200.7. Arbetsbeskrivningar för förtroendevalda inom SRRS 

Ett förslag till ”Föreningshandbok” innehållande arbetsbeskrivningar för förtroendevalda inom 

SRRS har arbetats fram och skickats till samtliga styrelsemedlemmar för granskning. 

Styrelsen beslutade att av tidsskäl bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte. 

200.8. SRRS Fullmäktigemöte 2012 

 Lokal 

Mats Graflund rapporterade om alternativa lokaler för SRRS Fullmäktigemöte 2012. 

Styrelsen beslutade att boka Scandic Elmia för SRRS Fullmäktigemöte. 

 Verksamhetsberättelse 2011 

Jessica Persson rapporterade att ett förslag till Verksamhetsberättelse 2011 har skickats ut till 

samtliga styrelsemedlemmar.  

Styrelsen beslutade att av tidsskäl bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte. 

 Verksamhetsplan 2012 

Jessica Persson rapporterade att ett förslag till Verksamhetsplan 2012 har skickats ut till 

samtliga styrelsemedlemmar.  

Styrelsen beslutade att av tidsskäl bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte. 

 Budget 2012, 2013 och 2014 

Lennart Persson rapporterade att ett förslag till Budget 2012, 2013 och 2014 har skickats ut till 

samtliga styrelsemedlemmar.  

Styrelsen beslutade att av tidsskäl bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte. 
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 Propositioner 

Styrelsen beslutade att av tidsskäl bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte. 

200.9. Förfrågan från domare som önskar utöka sitt rasregister 

Styrelsen beslutade att av tidsskäl bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte. 

200.10. Förfrågan från Nicolette Salmon Hillbertz om att ta del av SRRS avelsregister 

Styrelsen har mottagit en förfrågan från Nicolette Salmon Hillbertz gällande att få ta del av en 

uppdaterad version av SRRS Avelsregister (Data Om Valpkull) för sin forskning avseende Dermoid 

Sinus. 

Styrelsen beslutade att bevilja att Nicolette Salmon Hillbertz får ta del av den aktuella databasen i 

forskningssyfte under förutsättning att databasen inte vidaredistribueras. 

§201. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen planerar att hålla nästa styrelsemöten den 6 mars klockan 19:30 via Skype. 

§202. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet. 


