PROTOKOLL
Mötesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Paragrafer

Fastställt datum

SRRS Centralstyrelse

Skype

2012-11-01

§139 - §154

2012-11-30

År/Mötesnr

2012/10

Närvarande

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare) Lisa Zingel (ledamot) och Marie
Wijkander (suppleant). Petra Johansson (SRRS/MK) närvarande vid §147.
Anmält förhinder

Mats Graflund (ledamot) och Jan Zetterström (suppleant).

§139.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

139.1.

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

139.2.

Val av protokolljusterare
Reidar Otterbjörk utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

139.3.

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen utan förändringar.

§140.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokoll från styrelsens möte 2012-10-04 har justerats.

§141.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§142.

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

§143.

Rapport sekreterare

143.1.

2012-10-09 SKK: Beslut från Disciplinnämnden
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och
informationen lades till handlingarna.

143.2.

2012-10-10 SKK: Inbjudan till avelskonferens 16-17 mars 2013
Styrelsen noterade SKKs inbjudan till Avelskonferens den 16-17 mars 2013 och tackade för denna.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK med uppdrag
att besluta deltagande och i förekommande fall ombesörja att anmälan är SKK tillhanda senast den 11
januari 2013. Beslut ska meddelas styrelsen senast den 15 december 2012.
Beslutet justerades omedelbart.

143.3.

2012-10-11 STOKK: Utbildning till Certifierad utställningsarrangör
Styrelsen noterade inbjudan från Stockholms Kennelklubb till Kurs för blivande CUA den 24-25
november 2012 och tackade för denna.
Styrelsen noterade vidare att informationen har vidarebefordrats till Lokalavdelningarna 2012-10-17
och ärendet lades därmed till handlingarna.

143.4.

2012-10-16 SKK: Åter hänvisning
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och
informationen lades till handlingarna.
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143.5.

2012-10-17 SKK: Inbjudan till utbildning av handledare (CUA-H) för utbildning av certifierade
utställningsarrangörer (CUA)
Styrelsen noterade inbjudan från Svenska Kennelklubben till utbildning av handledare (CUA-H) för
utbildning av CUA den 23-24 februari 2013 och tackade för denna.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK med uppdrag att
besluta deltagande och i förekommande fall ombesörja att anmälan är SKK tillhanda senast den 18
januari 2013. Beslut ska meddelas styrelsen senast den 15 december 2012.
Beslutet justerades omedelbart.

143.6.

2012-10-17 SKK: Medlemsrapportering via webbformulär
Styrelsen noterade att SRRS är en av de klubbar som utsetts att på prov kontinuerligt rapportera nya
medlemmar till SKK via ett webbformulär istället för den idag gällande rutinen att månadsvis skicka
in en lista. Medlemsansvarig Sonja Nilsson har accepterat att testa det nya rapporteringssättet.

143.7.

2012-10-22 SKK: Icke hänvisning
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och
informationen lades till handlingarna.

143.8.

2012-10-24 SKK: Nya raser ej erkända av FCI /rasstandards
Styrelsen noterade att raserna Russkaya tsvetnaya bolonka, American toy fox terrier, American
eskimo dog och Dansk spids har fått utställningsrätt (ej CACIB) från och med 2013-01-01.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.

143.9.

2012-10-26 SKK: CS nr 4-2012 + Föredragningslista till CS nr 5-2012
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna.

143.10.

2012-10-31 SKK: Icke hänvisning
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och
informationen lades till handlingarna.

§144.
144.1.

§145.
145.1.

Ekonomiärenden
Balans- och resultatrapport
Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson inkommit med en balans- och resultatrapport
per 2012-10-25 och tackade för detta.
Styrelsen noterade vidare att ekonomin är god och överlag följer budget.
Medlemsärenden
2012-10-09, 2012-10-11, 2012-10-16, 2012-10-19, 2012-10-23, 2012-10-25 och 2012-10-30 SKK:
Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.
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145.2.

2012-10-09, 2012-10-11, 2012-10-16, 2012-10-19, 2012-10-23, 2012-10-25 och 2012-10-30 SKK:
Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna.

145.3.

2012-11-01 SKK: Medlemsstatistik 2012-10-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.

145.4.

2012-11-01 SKK: Nya medlemmar 2012-10-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.

145.5.

2012-11-01 SKK: U-märkta medlemmar 2012-10-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.

145.6.

2012-11-01 SKK: Medlemslista 2012-10-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.

§146.

Avels- & uppfödarärenden

146.1.

2012-10-18 SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2012-10-07
Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna.

146.2.

2012-10-25 SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2012-10-18
Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna.

146.3.

Hälsoenkäter
Styrelsen har från SRRS/AUK mottagit ett förslag till omarbetning av hälsoenkäter avseende hundar
vid tre respektive sju års ålder.
Styrelsen godkände förslaget i enlighet med de förändringar som diskuterades på mötet.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela Eva Mustad styrelsens ändringar.

146.4.

Lathunden
Styrelsen har från SRRS/AUK mottagit ett önskemål om att införskaffa en licens för datorprogrammet
”Lathunden”.
Styrelsen beslutade att för SRRS räkning köpa in en (1) licens för programmet ”Lathunden” till priset
av 1.275 SEK. Licensnyckel ska skickas till SRRS sekreterare för vidarebefordran till av SRRS/AUK
utsedd användare av programvaran.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att genomföra inköp av programvaran enligt ovan.
Beslutet justerades omedelbart.
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146.5.

Omplaceringar på SRRS hemsida
Styrelsen har från SRRS/AUK mottagit ett förslag gällande att på SRRS hemsida ha ett forum för
”osålda valpar”. Som styrelsen uppfattar förslaget skulle forumet innefatta valpar som inte blivit sålda
vid åtta veckors ålder samt valpar som i ung ålder har kommit i retur till uppfödaren. En fördel med ett
sådant forum skulle vara att enskilda valpar kan presenteras lite utförligare, på motsvarande sätt som
omplaceringshundar.
Styrelsen kan inte se att osålda valpar förekommer i sådan omfattning att ett eget forum för detta är
motiverat och beslutade därför att avslå förslaget.

146.6.

Revidering RAS
Jessica Persson rapporterade att arbetet fortskrider, men att det för närvarande går långsamt på grund
av att fokus just nu ligger på att få den nya hemsidan klar.

146.7.

Översyn av policy för dermoid sinus
Inget att rapportera.

146.8.

Fastställande av inavelsgrad vid parning med utländska föräldradjur
Marie Wijkander rapporterade att hon, enligt uppdrag vid styrelsemöte 2012-10-04, kontaktat SKK
med förfrågan hur en valpkulls inavelsgrad för SRRS valphänvisning när uppgift om föräldradjurens
härstamning saknas i SKKs Avelsdata, som till exempelvis vid användande av utländska avelsdjur.
Enligt svar från SKK så tillhandahålls inget specifikt verktyg för detta, men det bör kunna hanteras av
Lathunden där inavelsberäkning numera sker enligt samma metod som på SKKs Avelsdata.
Styrelsen noterade att vid mötet tidigare beslut om inköp av Lathunden bör lösa denna problematik.

§147.

Mentalitetsärenden
Petra Johansson (ledamot i SRRS/MK) närvarande vid denna punkt.

147.1.

Utbildning av MH-figuranter
Enligt protokoll vid SRRS/MKs arbetsmöte 2012-08-25 ställer sig kommittén frågande till nyttan av
att utbilda MH-figuranter i SRRS regi eftersom SRRS figuranter sällan efterfrågas och de därmed
riskerar att förlora sin auktorisation.
Då utbildning av MH-figuranter i SRRS regi sker på initiativ från SRRS/MK så redogjorde Petra
Johansson (ledamot i SRRS/MK) för kommitténs synpunkt.
Styrelsen beslutade att rekommendera SRRS/MK att tillsvidare inte utbilda fler MH-figuranter i SRRS
regi. Beslutet fattades mot bakgrund av att SRRS/MK ställer sig tveksamma till den praktiska nytta
som utbildningen i dagsläget ger SRRS samt att allt fler uppfödare övergår till BPH.
Inkommer enskild medlem i SRRS med skriftlig förfrågan om att få utbilda sig till MH-figurant i
SRRS regi så uppdras SRRS/MK att, inom ramarna för SRRS/MKs budget, besluta om detta i det
enskilda fallet.

147.2.

SRRS/MKs förslag till åtgärder i arbetet att minska rädslor inom rasen
Som ett led i arbetet med att minska förekomsten av rädslor inom rasen så föreslår SRRS/MK, enligt
protokoll vid SRRS/MKs arbetsmöte 2012-08-25, att SKKs domarkommitté ska tillskrivas med
uppmaning att hundar som visar problem vid hantering som till exempel flyktbeteende eller morrning
inte ska premieras på utställning.
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Styrelsen förtydligade att eventuella skrivelser till SKK och dess kommittéer ska skickas från SRRS/C
och inte direkt från kommittéerna.
Styrelsen anser att innan denna typ av åtgärd vidtas så måste det vara väl dokumenterat att
förekomsten av rädslor är förhållandevis hög inom rasen alternativt har ökat i relation till antalet
mentalbeskrivna hundar över en längre tidsperiod (exempelvis 10 år).
Styrelsen uppdrog till SRS/MK att inkomma till styrelsen med dokumentation enligt ovan.
Med anledning av att tidschemat för mötet överskridits så beslutade styrelsen att ajournera sig efter §147 för att
återuppta styrelsemötet 2012-11-04 klockan 19:00. Inga förändringar skedde avseende närvaron.
§148.

Tävlingsärenden

148.1.

SKKs Internetanmälan och Katalog för PC
Styrelsen noterade att det finns några oklarheter kring de prisuppgifter som erhållits från SKK och
uppdrog till Lisa Zingel att kontakta SKK på nytt för att få dessa förtydligade.

148.2.

Ändring av officiella utställningar 2013
Styrelsen noterade att efter ansökan från SRRS/C så har SKK beviljat nedanstående förändringar
avseende SRRS officiella utställningar 2013.
•

2013-06-09 SRRS/Västra flyttad från Vårgårda till Herrljunga

•

2013-07-06/07 SRRS/Skåne från Löddeköpinge till ny plats inom några mils radie från den
tidigare beviljade. SRRS uppmanas att återkomma med ny ort snarast möjligt så at detta kan
registreras hos SKK.

148.3.

Samarrangemang BISS-12
Styrelsen noterade att SRRS/Norra har inkommit med en preliminär resultatredovisning för
Ridgebackspecialen 2012 som skett i samarrangemang med SRRS/C.
Styrelsen noterade att ett antal större poster fortfarande saknas i redovisningen och uppdrog till
SRRS/Norra att inkomma till styrelsen med en komplett resultatredovisning.

148.4.

Samarrangemang BISS-13
Styrelsen noterade att arbetsgruppen för BISS-13 har inkommit med minnesanteckningar från
gruppens arbetsmöte 2012-10-11 och tackade för detta.
Styrelsen noterade vidare att BISS-gruppen har inkommit med önskemål om att få arrangera
lydnadstävlingen utan elitklass. Detta med motiveringen at t det endast finns två (2) aktiva
ridgebackekipage i denna klass och att de lägre klasserna riskerar att krocka med utställningen om
klasserna genomförs i sedvanlig ordning.
Styrelsen beslutade att tillåta att lydnadstävlingen genomförs utan elitklass under förutsättning att
ändringen godkänns av SBK.
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§149.
149.1.

Marknads- & informationsärenden
Ridgeback-Nytt
Nummer 2/2012
Reidar Otterbjörk rapporterade att Ridgeback-Nytt nummer 2/2012 inte har kommit alla medlemmar
tillhanda. Av de rapporter som inkommit verkar det främst vara medlemmar i Östergötland och
Småland som blivit drabbade.
Samtliga medlemmar som rapporterat sig inte ha fått tidningen finns med på den sändlista som
skickats till tryckeriet. Då antalet medlemmar på sändlistan också stämmer överens med antalet
försändelser på fakturan från Posten så sluter sig styrelsen till att det är i postleveransen som problem
har uppstått.
För att försöka se till så att medlemstidningen når ut samtliga medlemmar så beslutade styrelsen att
via hemsidan uppmana dem som inte har fått det aktuella numret av medlemstidningen att kontakta
SRRS sekreterare.
Nummer 3/2012
Reidar Otterbjörk rapporterade vidare att tryckeriet har meddelat att tryckningen av Ridgeback-Nytt
nummer 3 2012 kommer att försenas och tidningen nå ut till medlemmarna först under vecka 46.
Styrelsen beslutade därför att publicera en digital version av medlemstidningen på hemsidan i väntan
på att tidningen når ut till medlemmarna i tryckt form.

149.2.

§150.

Hemsida
Jessica Persson rapporterade att texterna till hemsidan nu är klara med undantag av information om
Dermoid Sinus som behöver ses över.
Styrelsen uppdrog till samtliga styrelsemedlemmar att korrekturläsa de sista texterna och inkomma till
Jessica Persson med kommentarer senast 2012-11-11.
Rapport lokalavdelningar

150.1.

2012-10-09 SRRS/Mellan: Protokoll från styrelsemöte 2012-10-03
Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna.

150.2.

2012-10-28 SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2012-10-22
Styrelsen noterade, i protokollet § 42, förfrågan till SRRS/C huruvida det är möjligt att avboka
SRRS/Norras planerade rasspecial 2013-06-02.
Styrelsen är medveten om att ansökan om utställning sker väldigt lång tid innan arrangemanget äger
rum, men förtydligade att ansökan om utställning inte ska ske ifall det inom lokalavdelningen råder
osäkerhet kring resurserna för genomförande. SRRS/C har, med undantag av BISS-XX, absolut inget
krav på lokalavdelningarna att genomföra officiella utställningar.
Tidsfristen för ansökan hos SKK avseende ändring av utställningsarrangemang 2013 har passerats och
styrelsen beslutade att avslå SRRS/Norras förfrågan om att annullera beviljad officiell utställning i
Bollnäs 2013-06-02.
Styrelsen rekommenderar SRRS/Norra att, så som flera andra lokalavdelningar, tillsätta en ”extern
arbetsgrupp” som avlastar lokalstyrelsen genom att arbeta praktiskt med utställningen. Det
övergripande ansvaret för genomförandet av utställningen vilar dock fortfarande lokalavdelningens
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styrelse. Vid behov kan representant från SRRS/C alternativt SRS/TK ingå som en stödfunktion i
”arbetsgruppen”.
150.3.

SRRS/Västras ekonomi och verksamhet
SRRS/Västra har, via John Berg, rapporterat att resultatet för SRRS/Västras rasspecial 2012 är
+ 6.174,50 och Viltspårmästerskapet -704,46. Totalt för SRRS/Västra - vilket styrelsen tolkar som
balansräkningen - är 11.127 sek. Styrelsen ser fram emot att få tal del av en mer utförlig resultat- och
balansräkning från lokalavdelningen.

§151.

Rapport valberedning
Styrelsen noterade att den centrala valberedningen har inlett sitt arbete inför Fullmäktigemötet 2013.

§152.

Övriga ärenden

152.1.

Avgående ledamot i SRRS/C
Susan Falk har via e-post till styrelsen 2012-10-17 meddelat att hon av personliga skäl måste sluta sitt
uppdrag som ledamot i SRRS styrelse med omedelbar verkan. Styrelsen beklagar detta, men
respekterar givetvis Susans beslut.
Susan ersätts, fram till Fullmäktigemötet 2013, av suppleant Marie Wijkander som står först i
suppleanternas tjänstgöringsordning.

152.2.

CV-titel
Styrelsen noterade att S53597/2004 SE UCH NO UCH SE VCH Hayawani Kamilika Rangi har fem
championavkommor och därmed är berättigad till SRRS inofficiella titel CV. Grattis!

152.3.

Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen
Inget att rapportera.

152.4.

Nordic Rhodesian Ridgeback World Congress (RRWC) 2016
Marie Wijkander rapporterade att den nordiska arbetsgruppen för RRWC haft ett inledande
Skypemöte 2012-10-29. Deltagare vid mötet var Helle Lauridzen (Danmark), Nina Lindqvist
(Finland), Mona Hansen (Norge) amt Marie Wijkander och Jessica Persson (Sverige).
Arbetsgruppen kommer att hålla ett första fysiskt arbetsmöte den 15 december i Stockholm. Styrelsen
uppdrog till Lennart Persson att komma med förslag på lämplig lokal för mötet samt lämpligt
närbeliggande boende.
Styrelsen uppdrog vidare till Marie Wijkander att tillfråga två föreslagna personer med förfrågan om
de har möjligt att representera SRRS i arbetsgruppen.

152.5.

SRRS klubbkonferens 2013
Inget att rapportera.

§153.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 21 november 2012 klockan 19:30 via Skype.

§154.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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