PROTOKOLL
Mötesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Paragrafer

Fastställt datum

SRRS Centralstyrelse

Skype

2012-11-21

§155 - §170

2012-11-25

År/Mötesnr

2012/11

Närvarande

Reidar Otterbjörk (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare) Lisa Zingel (ledamot) och Marie Wijkander (suppleant)
Anmält förhinder

Lennart Persson (ordförande), Mats Graflund (ledamot) och Jan Zetterström (suppleant).

§155.

Mötets öppnande
Mötesordförande Reidar Otterbjörk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

155.1.

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

155.2.

Val av protokolljusterare
Lisa Zingel utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

155.3.

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen med följande tillägg:
§ 162.3 Medlemmar SRRS/AUK
§ 163.1 Medlemmar SRRS/MK
§ 164.4 Medlemmar SRRS/TK
§ 165.3 Medlemmar SRRS/MIK
§168.4 SRRSFullmäktigemöte 2013

§156.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att justering pågår av protokoll från styrelsens möte 2012-11-01.

§157.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§158.

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

§159.

Rapport sekreterare

159.1.

§160.

2012-11-12 SKK: Specialklubbskonferens
Styrelsen noterade SKKs inbjudan till specialklubbskonferens den 26-27 januari 2013 och tackade för
denna. Sista anmälningsdag är den 13 december 2012.
Styrelsen utsåg Lennart Persson och Jessica Persson att delta vid konferensen och uppdrog till dessa
att själva ombesörja att anmälan till konferensen är SKK tillhanda senast den 13 december 2012.
Beslutet justerades omedelbart.
Ekonomiärenden
Inget att rapportera.
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§161.

Medlemsärenden

161.1.

2012-11-02, 2012-11-06, 2012-11-08, 2012-11-13, 2012-11-15 och 2012-11-20 SKK:
Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.

161.2.

2012-11-02, 2012-11-06, 2012-11-08, 2012-11-13, 2012-11-15 och 2012-11-20 SKK:
Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna.

§162.

Avels- & uppfödarärenden

162.1.

Lathunden
Jessica Persson rapporterade att hon 2012-11-01, i enlighet med beslut vid styrelsemöte 2012-11-01
§146.4, för SRRS räkning har beställt en licens till datorprogrammet Lathunden.
Sonja Nilsson har 2012-11-03 meddelat att licensavgiften har inbetalts till Genetica AB men trots
detta har någon licens ännu inte levererats till angiven mottagaradress. Jessica Persson har 2012-11-14
via e-post frågat leverantören ifall något blivit fel men ännu inte erhållit svar.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att bevaka detta.

162.2.

Översyn av policy för dermoid sinus
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

162.3.

Medlemmar i SRRS/AUK 2013
Styrelsen uppdrog till Marie Wijkander att kontakta nuvarande medlemmar i SRRS/AUK för att
förhöra sig om deras intresse av att fortsätta sitt uppdrag i kommittén under perioden 2013-01-01 –
2013-12-31.

§163.
163.1.

§164.
164.1.

Mentalitetsärenden
Medlemmar i SRRS/MK 2013
Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att kontakta befintliga nuvarande i SRRS/MK för att förhöra sig om
deras intresse av att fortsätta sitt uppdrag i kommittén under perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.
Tävlingsärenden
SKKs Internetanmälan och Katalog för PC
Lisa Zingel har inhämtat förtydligande från SKK avseende de prisuppgifter som gäller för SKKs
Internetanmälan. Den prisuppgift som SRRS tidigare fått inkluderade inte så kallad ”tankning” av
information från SKK till programvaran ”Katalog för PC” vilket är en nödvändighet om lösningen ska
kunna ge administrativa fördelar gentemot dagens egenproducerade digitala lösning.
Styrelsen beslutade därför att lokalavdelningarna kommer att debiteras 30 sek per anmälan istället 25
sek per anmälan som uppgivits vid tidigare utskickad intresseförfrågan till lokalavdelningarna.
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Styrelsen beslutade vidare att en utvärdering av arbetssättet ska ske efter att samtliga lokalavdelningar
har genomfört sina officiella utställningar 2013.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att, för SRRS räkning, köpa in en (1) licens för programmet
”Katalog för PC”.
164.2.

Officiella utställningar 2015
Styrelsen noterade att SRRS/TK har mottagit ansökan från samtliga lokalavdelningar avseende
arrangemang av officiell utställning 2015.
Styrelsen noterade att SRRS/Norra beslutat att inte ansöka om arrangemang av officiell utställning
2015.
Styrelsen beslutade att, i enlighet med SRRS/TKs rekommendation, fastställa ansökan om
utställningsarrangemang 2015 enligt följande:
•

2015-06-28

SRRS/Västra

Borås

1 hanhundscert & 1 tikcert

•

2015-07-11

SRRS/ Stockholm

Österhaninge

1 hanhundscert

•

2015-07-12

SRRS/ Stockholm

Österhaninge

1 tikcert

•

2015-08-08

SRRS/Mellan

Askersund

1 hanhundscert & 1 tikcert

• 2015-09-13
SRRS/Skåne
Helsingborg
1 hanhundscert & 1 tikcert
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att, i egenskap av CUA, ombesörja att SRRS ansökan kommer
SKK tillhanda senast den 31 december 2012.
164.3.

Officiella rallylydnadsprov 2013
Styrelsen noterade att SRRS/TK har skickat ut en förfrågan till samtliga lokalavdelningar om att
anordna officiellt rallylydnadsprov under perioden 2013-07-01 – 2013-12-31. Önskemål om
arrangemang har inkommit från en (1) lokalavdelning som SRRS/TK rekommenderar SRRS/C att
bevilja.
Styrelsen beslutade att, i enlighet med SRRS/TKs rekommendation, godkänna att SRRS ansöker hos
Svenska Brukshundsklubben om att få arrangera följande rallylydnadsprov 2013:
• SRRS/Stockholm 2013-08-31
Kungsängen
Nybörjar- och Fortsättningsklass
Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att ombesörja att ansökan kommer SBK tillhanda senast den 1
december 2012.

164.4.

§165.
165.1.

Medlemmar i SRRS/TK 2013
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta befintliga nuvarande i SRRS/TK för att förhöra sig
om deras intresse av att fortsätta sitt uppdrag i kommittén under perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.
Marknads- & informationsärenden
Ridgeback-Nytt
Jessica Persson rapporterade att, efter uppmaning på hemsidan, så har fyra medlemmar i SRRS
meddelat att de inte har fått Ridgeback-Nytt nummer 2/2012. Karin Nilsson har ombetts att skicka ut
ett nytt nummer till dessa medlemmar.
Reidar Otterbjörk rapporterade att två medlemmar i SRRS hittills har meddelat att de inte har fått
Ridgeback-Nytt nummer 3/2012. Även för detta nummer stämmer antalet medlemmar på sändlistan
till tryckeriet med antalet försändelser på fakturan från Posten.
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Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att via Facebook gå ut med en förfrågan om fler medlemmar
ännu inte har fått tidningen.
Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att, sedan hon från Jessica Persson har erhållit en lista över orter där
tidningen inte har nått fram, kontakta Posten för att undersöka orsaken.
165.2.

Hemsida
Jessica Persson rapporterade att hon och Marie Wijkander under den innevarande veckan kommer att
göra de sista textkorrigeringarna.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka ut hemsidan på korrektur till kommittéerna sedan de
styrelsens sista textkorrigeringar blivit genomförda.

165.3.

Medlemmar i SRRS/MIK 2013
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att kontakta befintliga nuvarande i SRRS/MIK för att förhöra
sig om deras intresse av att fortsätta sitt uppdrag i kommittén under perioden 2013-01-01 –
2013-12-31.

§166.

Rapport lokalavdelningar

166.1.

2012-11-18 SRRS/Västra: Protokoll från styrelsemöte 2012-11-10
Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna.

166.2.

SRRS/Västras ekonomi och verksamhet
Inget att rapportera.

§167.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§168.

Övriga ärenden

168.1.

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

168.2.

Nordic Rhodesian Ridgeback World Congress (RRWC) 2016
Inget att rapportera.

168.3.

SRRS klubbkonferens 2013
Styrelsen noterade att behovet av denna typ av evenemang är stort, men att det för närvarande
dessvärre saknas personella resurser för genomförande.
Styrelsen beslutade att inte arrangera en Specialklubbskonferens i samband med SRRS
Fullmäktigemöte 2013.

168.4.

SRRS Fullmäktigemöte 2013
Styrelsen beslutade att SRRS Fullmäktigemöte 2013 ska hållas lördagen den 13 april i Jönköping.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att tillse att kallelse publiceras i Ridgeback-Nytt nummer 4
2012.
Styrelsen uppdrog till Mats Graflund att vid nästa styrelsemöte presentera förslag på lokal för SRRS
Fullmäktigemöte samt kostnader för detta inklusive förmiddagsfika och lunch.
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§169.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 13 december 2012 klockan 19:30 via Skype.

§170.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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