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PROTOKOLL

§171. Mötets öppnande 

Mötesordförande Lennart Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Styrelsen noterade att dagens möte ersätter tidigare beslutat styrelsemöte den 13 december 2012. 

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

171.2. Val av protokolljusterare 
Marie Wijkander utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

171.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar. 

§172. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från styrelsens möte 2012-11-01 och 2012-11-21 har justerats. 

§173. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§174. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§175. Rapport sekreterare 

175.1. 2012-10-16 Helena Eken Asp: En studie för ökad kunskap om vardagsbeteende hos rhodesian 
ridgeback 
Styrelsen noterade skrivelse från doktorand Helena Eken Asp, SLU, som arbetar med ett projekt vars 
syfte är att studera den genetiska bakgrunden till hundars beteenden. Som en del i projektet genomförs 
en enkätundersökning om hundars beteende i vardagslivet, och Helena Eken Asp önskar att denna 
besvaras av så många ridgebackägare som möjligt. 

Styrelsen beslutade att vara projektet behjälpligt genom att publicera information om och länk till 
enkäten på SRRS hemsida. 

Beslutet justerades omedelbart. 

175.2. 2012-10-16 SKK: Löwchen - obligatorisk mätning 1 januari 2013 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

175.3. 2012-12-02 SRRS/Västra: Viltspårsbrev 
Styrelsen noterade skrivelse från SRRS/Västras styrelse där man upplyser om att lokalavdelningen 
årligen arrangerar ett officiellt viltspårmästerskap den 1 maj. 

Styrelsen tackade för informationen som lades till handlingarna utan åtgärd. 
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175.4. 2012-12-03 SKK: Stambokföringsavgifter 2013 
Styrelsen noterade att från och med 2013-01-01 kommer stambokföringsavgiften för elektroniskt 
rapporterade utställningsresultat (Katalog för PC eller webbregistrering) och prov- och tävlingsresultat 
(SBK Tävling) att höjas till 35 sek/hund. Stambokföringsavgift för BPH-resultat kommer att vara 100 
sek/hund. 

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

Beslutet justerades omedelbart. 

175.5. 2012-12-11 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 
handlingarna utan åtgärd. 

175.6. 2012-12-11 SKK: Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH 
Styrelsen noterade att SKK söker nya arrangörer av BPH samt ytterligare beskrivare och testledare för 
utbildning under april 2013. Anmälan ska vara SKK tillhanda senast den 24 februari 2013. 

Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/MK för yttrande om huruvida SRRS 
ska medverka. SRRS/MKs svar ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari 2013.  

175.7. 2012-12-19 Emma Pettersson: Hälsoenkät SRRS 
Styrelsen noterade skrivelse från Emma Pettersson som i sin utbildning till fysioterapeut skriver ett 
arbete om Rhodesian Ridgeback. Emma Pettersson önskar i sitt arbete använda information från 
SRRS hälsoenkäter, framför allt avseende HD, ED hälta och övriga ledproblem.  

Styrelsen beslutade att Emma Pettersson tillåts använda information från sammanställningen av 
hälsoenkäterna eftersom dessa finns tillgängliga via SRSR hemsida. För mer statistik gällande HD/ED 
inom rasen hänvisas till SKKs avelsdata då denna är mer komplett. 

Beslutet justerades omedelbart. 

175.8. 2012-12-12 SKK: Disciplinnämndens beslut 
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 
handlingarna utan åtgärd. 

175.9. 2012-12-17 SKK: Rasklubbsruta Hundsport 
Styrelsen noterade erbjudande från SKK om rasklubbsruta i Hundsport till sänkt pris. 

Styrelsen beslutade att inte införa någon rasklubbsruta i Hundsport 2013 och ärendet lades därmed till 
handlingarna. 

175.10. 2012-12-19 SKK: Viktig info - Supplement 
Styrelsen noterade supplement gällande från 1 januari 2013 till SKKs Utställnings- och 
championatregler. 

Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 
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175.11. 2012-12-19 Kamilla Lysaker: Data gällande MH 
Styrelsen noterade skrivelse från Kamilla Lysaker, Norges Universitet for Miljø og Biovitenskap, som 
arbetar med en ”mastergrad på mentaltester” och till sitt arbete önskar få ett underlag avseende 
genomförda mentalbeskrivningar. 

Styrelsen beslutade att tillhandahålla önskat material, eftersom den efterfrågade informationen finns 
tillgänglig via Internet, under förutsättning att det endast medför en ringa arbetsinsats för SRRS. 

Beslutet justerades omedelbart. 

175.12. 2012-12-20 SKK: Viktig info till specialklubbar, avtalsanslutna klubbar 
Styrelsen noterade information från SKK gällande förändringar som träder i kraft från och med 2013-
01-01 då a) bestyrelserapport införs b) CUA ska anges i utställningskatalogen c) kvalitetssäkring av 
exteriördomare och d) domarersättningar kan avtalas antingen enligt SKKs eller enligt FCIs 
ersättningsmodell. 

Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

§176. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 

§177. Medlemsärenden 

177.1. 2012-11-22, 2012-11-27, 2012-11-29, 2012-12-04, 2012-12-06, 2012-12-11, 2012-12-13 och  
2012-12-18 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

177.2. 2012-11-22, 2012-11-27, 2012-11-29, 2012-12-04, 2012-12-06, 2012-12-11, 2012-12-13 och  
2012-12-18 SKK: Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

177.3. 2012-09-01 SKK: Medlemsstatistik 2012-11-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

177.4. 2012-09-01 SKK: Nya medlemmar 2012-10-30 -- 2012-11-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 
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177.5. 2012-09-01 SKK: U-märkta medlemmar 2012-10-30 -- 2012-11-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

177.6. 2012-09-01 SKK: Medlemslista 2012-11-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

177.7. Välkomstbrev till nya medlemmar 
Styrelsen noterade att Karin Nilsson, som har haft hand om SRRS välkomstbrev sedan 2007, nu 
önskar lämna över denna uppgift till någon annan. Styrelsen tackar Karin för ett exemplariskt arbete 
under åren och beslutade att snarast frigöra henne från uppgiften. 

Sonja Nilsson har låtit meddela att hon kan åta sig att ta hand om administrationen av välkomstbreven 
framöver vilket styrelsen är tacksamma för. Styrelsen beslutade att administrationen av 
välkomstbreven övergår till Sonja Nilsson från och med 2013-01-01. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att be tryckeriet att leverera 100 överex till Sonja Nilsson och, 
i förekommande fall, överstigande exemplar till Marie Wijkander. 

Beslutet justerades omedelbart. 

§178. Avels- & uppfödarärenden 

178.1. Medlemmar i SRRS/AUK 2013 
Styrelsen noterade att med undantag av Eva Malmport så har alla medlemmar i SRRS/AUK, efter 
förfrågan från Marie Wijkander, meddelat att de önskar fortsätta sitt uppdrag i kommittén under 2013. 

Styrelsen beslutade därmed att SRRS/AUK under perioden 2013-01-01—2013-12-31ska bestå av Eva 
Mustad (sammankallande), Canan Dogan (ledamot) och Bodil Söderström (ledamot). 

Styrelsen tackade för engagemanget under det gånga året och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela medlemmarna i SRRS/AUK styrelsens beslut. 

178.2. Lathunden 
Jessica Persson rapporterade att hon erhållit licensen för Lathunden och vidarebefordrat densamma till 
av SRRS/AUK utsedd representant. Ärendet lades därmed till handlingarna. 

178.3. Översyn av policy för dermoid sinus 
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 
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§179. Mentalitetsärenden 

179.1. Medlemmar i SRRS/MK 2013 
Styrelsen noterade att Marika Hollstedt 2012-12-04, via SRRS/MKs sammankallande Catharina 
Tandefelt, har låtit meddela att hon önskar avsluta sitt uppdrag i SRRS/MK med omedelbar verkan. 

Styrelsen noterade att samtliga övriga medlemmar i SRRS/MK, efter förfrågan från Jessica Persson, 
har meddelat att de önskar fortsätta sitt uppdrag i kommittén under 2013. 

Styrelsen beslutade därmed att SRRS/MK under perioden 2013-01-01—2012-13-31ska bestå av 
Catharina Tandefelt (sammankallande), Johanna Segerlund (ledamot), Petra Johansson (ledamot) och 
Lars Alkestam (ledamot). 

Styrelsen tackade för engagemanget under det gånga året och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela medlemmarna i SRRS/MK styrelsens beslut. 

§180. Tävlingsärenden 

180.1. Medlemmar i SRRS/TK 2013 
Styrelsen noterade att samtliga medlemmar i SRRS/TK, efter förfrågan från Jessica Persson, har 
meddelat att de önskar fortsätta sitt uppdrag i kommittén under 2013. 

Styrelsen beslutade därmed att SRRS/TK under perioden 2013-01-01—2013-12-31ska bestå av 
Camilla Holm (sammankallande), Cornelia Svensson (ledamot), Johanna Falk (ledamot) och Hanna 
Karlsson (ledamot). 

Styrelsen tackade för engagemanget under det gånga året och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela medlemmarna i SRRS/TK styrelsens beslut. 

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

• 2013-07-06/07 SRRS/Skåne flyttad från Löddeköpinge till Höör. 

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

180.3. Samarrangemang BISS-12 
Styrelsen noterade att ingen kompletterad resultatredovisning ännu har inkommit från SRRS/Norra. 

180.4. Samarrangemang BISS-13 
Styrelsen noterade att ingen rapport har inkommit sedan föregående möte. 
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§181. Marknads- & informationsärenden 

181.1. Medlemmar i SRRS/MIK 2013 
Styrelsen noterade att samtliga medlemmar i SRRS/MIK samt Sophie Seton, efter förfrågan från 
Reidar Otterbjörk, har meddelat att de önskar fortsätta sitt uppdrag i kommittén under 2013.  

Styrelsen beslutade därmed att SRRS/MIK under perioden 2013-01-01—2013-12-31ska bestå av 
Reidar Otterbjörk (sammankallande), Jonas Peterson (ledamot), Jenny Jurnelius (ledamot) och Sophie 
Seton (ledamot). 

Styrelsen tackade för engagemanget under det gånga året och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela medlemmarna i SRRS/MIK styrelsens beslut. 

181.2. Ridgeback-Nytt 
Jessica Persson rapporterade att, efter uppmaning på Facebook, så har tre medlemmar i SRRS 
meddelat att de inte har fått Ridgeback-Nytt nummer 3/2012. Karin Nilsson har ombetts att skicka ut 
ett nytt nummer till dessa medlemmar. 

Med anledning av responsen så bedömde styrelsen att Ridgeback-Nytt i förekommande fall inte har 
nått fram på grund av lokala orsaker och uppmanar därmed dessa medlemmar att ta kontakt med sitt 
postkontor om problemet kvarstår. Ärendet lades därmed till handlingarna. 

181.3. Hemsida 
Styrelsen noterade att SRRS/AUK och SRRS/MK har inkommit med kommentarer på hemsidan och 
tackade för detta. Då ingen respons har inkommit från SRRS/TK tolkar styrelsen detta som att 
kommittén inte har något att invända. 

Styrelsen gick igenom kommittéernas ändringsförslag och uppdrog till Jessica Persson att göra mindre 
justeringar i texterna i enlighet med styrelsens beslut. 

§182. Rapport lokalavdelningar 

182.1. SRRS/Västras ekonomi och verksamhet 
Inget att rapportera. 

182.2. SRRS/Stockholm: Ansökan om bidrag till monter på Stockholm HUNDMässa 
Styrelsen noterade ansökan från SRRS/Stockholm om ekonomiskt bidrag a’ 2.250 sek till rasmontern 
på Stockholm HUNDMässa. 

Styrelsen beslutade att bevilja ekonomiskt bidrag a’ maximalt 2.250 sek till rasmontern. Ekonomiskt 
bidrag betals ut av SRRS kassör gentemot redovisning av kvitton från SRRS/Stockholm. 

§183. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§184. Övriga ärenden 

184.1. Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen 
Inget att rapportera. 
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184.2. Nordic Rhodesian Ridgeback World Congress (RRWC) 2016 
Marie Wijkander rapporterade att Maria Kierkegaard, efter förfrågan i enlighet med beslut vid 
styrelsemöte 2012-11-01 §152.4, har åtagit sig att vara en av dem som representerar SRRS i 
arbetsgruppen inför RRWC 2016. 

Marie Wijkander rapporterade att arbetsgruppen haft ett första fysiskt möte i Stockholm den 15 
december 2012 som varit mycket trevligt. Närvarande utöver Marie var Maria Kierkegaard-
Lundström (Sverige), Helle Lauridsen (Danmark), Mona Hansen (Norge) och Nina Lindqvist 
(Finland). 

Marie delgav att RRWC 2016 kommer att äga rum den 28-30 juni i Roskilde. Arbetsgruppen har 
också bland annat börjat arbetet med att ta fram en grafisk profil och samla förslag på intressanta 
ämnen och föreläsare. 

184.3. SRRS klubbkonferens 2013 
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till efter Fullmäktigemöte 2013. 

184.4. SRRS Fullmäktigemöte 2013 
Styrelsen uppdrog till Mats Graflund att vid nästa styrelsemöte presentera förslag på lokal för SRRS 
Fullmäktigemöte samt kostnader för detta inklusive förmiddagsfika och lunch. 

§185. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 17 januari 2013 klockan 19:30 via Skype. 

§186. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


