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PROTOKOLL

§11. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

11.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

11.2. Val av protokolljusterare 

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

11.3. Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen utan förändringar. 

§12. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från styrelsens konstituerande möte 2012-04-21 har justerats.  

§13. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§14. Rapport AU 

14.1. Medlemmar SRRS/AUK 

SRRS AU beslutade 2012-03-30 att tillsätta Bodil Söderström som ledamot i SRRS/AUK under 
perioden 2012-04-01 – 2012-12-31. 

Styrelsen fastställde AUs beslut och punkten justerades omedelbart. 

§15. Rapport sekreterare 

15.1. 2012-03-22 SKK: Information om Internetanmälan och Katalog för PC 

Styrelsen noterade att SKK öppnar möjligheten att använda Internetanmälan för special- och 
rasklubbar inom SKK. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna 
tillsammans med förfrågan om de är intresserade av att använda sig av SKKs internetanmälan mot en 
kostnad a’ cirka 25 sek per anmälan samt hur de i förekommande fall avser att finansiera denna 
kostnad. Lokalavdelningarnas svar ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 maj 2012. 

15.2. 2012-03-27 SBK: Funktionärer flyttas nu över från SBK Medlem online till SBK Tävling 

Styrelsen noterade att SBK nu inleder överföringen från Medlem Online till SBK Tävling.  

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

15.3. 2012-03-28 SKK: Viktig information från SKK medlemsavdelning 

Styrelsen noterade att SKKs medlemsavdelning har inkommit med förfrågan till SRRS om hur 
specialklubbens önskar att medlemshantering ska ske samt begäran om information om aktuell 
klubbkontakt (KKO) och avikontakt (AKO). 

Styrelsen beslutade att tillsätta sekreterare Jessica Persson som klubbkontakt och adjungerad kassör 
Sonja Nilsson som avikontakt. 
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Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka SRRS kontaktpersoner och svar gällande 
medlemshanteringen till SKKs medlemsavdelning. 

15.4. 2012-04-04 SKK: Kompletterande information om Internetanmälan och Katalog för PC 

Se §15.1 i detta mötesprotokoll. 

15.5. 2012-04-10 Arvid Göransson: Förslag på aspirantdomare 

För rasen domaraspirant Arvid Göransson har inkommit till SRRS med förfrågan om att föreslå 
exteriördomare Barbara Ruth Smith som aspirantdomare för rhodesian ridgeback. 

Styrelsen beslutade att avslå begäran med anledning av att Barbara Ruth Smith ännu inte uppfyller de 
kriterier som SRRS, utöver SKKs grundkrav, ställer på examinatorer/aspirantdomare av rhodesian 
ridgeback. 

15.6. 2012-04-11 SKK: Beslut från Disciplinnämndens möte den 23 mars 2012 

Styrelsen noterade att inga ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och lade därmed 
informationen till handlingarna. 

15.7. 2012-04-12 SKK: SKK/CS Föredragningslista nr 2/2012 

Styrelsen noterade informationen och den lades därmed till handlingarna. 

15.8. 2012-04-13 SKK: Ringsekreterarväska 

Styrelsen noterade att SKK har tagit fram en speciell ringsekreterarväska för ringmaterial till 
respektive bedömningsring.  

Styrelsen noterade vidare att eftersom SKK begärt att eventuell beställning av ringsekreterareväskor 
ska inkomma till SKK snarast så har informationen vidarebefordrats till SRRS/TK med uppdrag att 
beställa ringsekreterarväskor i enlighet med lokalavdelningarnas önskemål. 

Styrelsen beslutade att ringsekreterarväskorna faktureras SRRS/C som i sin tur vidarefakturerar 
berörda lokalavdelningar. 

15.9. 2012-04-13 SKK: Avliden exteriördomare 

Styrelsen noterade att exteriördomare Per-Erik Wallin har avlidit och beklagade detta. Styrelsen 
uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och lokalavdelningarna för 
kännedom. 

15.10. 2012-04-16 SKK: Medlemsförmån/Klubbförmån 

Styrelsen noterade att SKK har tecknat avtal med Scandic Hotel vilket innebär att SKKs 
medlemsorganisationer erhåller rabatter vid konferenser som bokas hos hotellkedjan. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till kommittéerna och 
lokalavdelningarna för kännedom. 

15.11. 2012-04-20 SKK: Seminarium för domaransvarig och utställningsansvariga i SKKs specialklubbar 

20-21 oktober 2012 

Styrelsen noterade att SKK den 20-21 oktober 2012 inbjuder till seminarium för domaransvariga och 
utställningsansvariga i SKKs specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar med certrättigheter. Sista 
anmälningsdag är den 14 september 2012. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK med förfrågan 
om kommittén önskar delta vid arrangemanget.  SRRS/TK svar ska vara SRRS/C tillhanda senast den 
31 maj 2012. 
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15.12. 2012-04-24 SKK: STOKK internationella 2013 och 2014 

Styrelsen noterade att Stockholms Kennelklubb (STOKK) av SKK har beviljats att flytta tidigare 
beviljade internationella utställningarna i Vallentuna från den 25-26 maj 2013 till den 29, 30 och 31 
mars 2013 samt 24-25 maj 2014 till den 18, 19 och 20 april 2014. 

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

§16. Ekonomiärenden 

16.1. Ekonomisk statusrapport 

Styrelsen uppdrog till Mats Graflund att kontakta adjungerad kassör Sonja Nilsson och be henne 
inkomma till SRRS/C med en resultat- och balansräkning inför nästa styrelsemöte. 

16.2. Kostnader Fullmäktigemöte 2012 

Styrelsen noterade att SRRS vid Fullmäktigemötet 2012 har kunnat nyttja de rabatter som SKKs 
medlemsorganisationer har vid konferenser som bokas hos Scandic Hotel 

§17. Medlemsärenden 

17.1. 2012-03-22, 2012-03-29, 2012-04-12, 2012-04-17 och 2012-04-24 SKK:  

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

17.2. 2012-03-22, 2012-03-29, 2012-04-12, 2012-04-17, 2012-04-20 och 2012-04-24 SKK:  

Etiketter – nya ägare 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

17.3. 2012-04-01 SKK: Medlemsstatistik 2012-03-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

17.4. 2012-04-01 SKK: Nya medlemmar 2012-02-29 - 2012-03-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

17.5. 2012-04-01 SKK: U-märkta medlemmar 2012-02-29 - 2012-03-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 
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17.6. 2012-04-01 SKK: Medlemslista 2012-03-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

§18. Avels- & uppfödarärenden 

18.1. Uppfödning av oregistrerade rhodesian ridgebacks 

Styrelsen har, via SRRS/Skåne, från extern part fått information om att person som inte är medlem i 
Svenska Kennelklubben (SKK) föder upp oregistrerade rhodesian ridgebacks. Personen misstänks 
bryta mot Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt, 2 kap 
16 §. 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att undersöka hur SRRS kan agera i detta ärende. 

§19. Mentalitetsärenden 

19.1. Förslag till ändrade rutiner för ”Uppfödar-MH” i SRRS regi 

Styrelsen noterade att SRRS/MK har inkommit med förslag på förändrade av rutiner avseende den 
ekonomiska hanteringen för uppfödare som arrangerar MH i SRRS regi. 

Styrelsen förstår andemeningen i förslaget men beslutade att avslå kommittén begäran om ändring 
med anledning av att ändringen troligen skulle innebära att SRRS kostnader för ”Uppfödar-MH” ökar. 

§20. Tävlingsärenden 

20.1. Exteriördomare BISS-13 

Styrelsen noterade att SRRS/Skåne 2012-04-21 har inkommit till SRRS/C med förslag på 
exteriördomare till Ridgebackspecialen 2013 och tackade för detta.  

Styrelsen beslutade att godkänna lokalavdelningens exteriördomarförslag till BISS-13. 

§21. Marknads- & informationsärenden 

Inget att rapportera. 

§22. Rapport lokalavdelningar 

22.1. 2012-04-09 SRRS/Västra: Protokoll från styrelsemöte 2012-03-27 

Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna. 

22.2. 2012-04-21 SRRS/ Skåne: Protokoll från årsmöte 2012-02-05 

Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna. 
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22.3. 2012-04-21 SRRS/Skåne: Protokoll från styrelsemöte 2012-03-13 

Styrelsen tackade för protokollet. Avseende §7d noterade styrelsen att SRRS/Skåne har tillsatt en 
lokal kontaktperson för frågor gällande ”Avel/att köpa valp”. Styrelsen vill förtydliga att frågor 
gällande avel ska kanaliseras till SRRS/AUK och frågor gällande valpköp ska vidarebefordras till 
SRRS rasinformatör.  

Styrelsen uppdrog till lokalavdelningen att korrigera kontaktpersoner för avel respektive valpköp så 
att de stämmer med SRRS officiella kontaktvägar. 

Beslutet justerades omedelbart. 

22.4. SRRS/Västras ekonomi och verksamhet 

Styrelsen beslutade att innan nästa styrelsemöte kontakta SRRS/Västras styrelsemedlemmar för att få 
en nulägesbeskrivning av lokalavdelningens ekonomiska status samt den verksamhet som bedrivs 
inom lokalområdet. 

Beslutet justerades omedelbart. 

§23. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§24. Övriga ärenden 

§25. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöten den 12 maj 2012. 

§26. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


