PROTOKOLL
Mötesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Paragrafer

Fastställt datum

SRRS Centralstyrelse

Skype

2013-03-05

§219 - §234

2013-03-11

År/Mötesnr

2012/15

Närvarande

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Mats Graflund (ledamot) och
Marie Wijkander (suppleant).
Anmält förhinder

Lisa Zingel (ledamot) och Jan Zetterström (suppleant).

§219.

Mötets öppnande
Mötesordförande Lennart Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet noterade att avgående styrelsemedlem Susan Falk vid mötet ersattes av suppleant Marie
Wijkander.

219.1.

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

219.2.

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

219.3.

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar.

§220.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokollet från styrelsens möte 2013-02-13 har justerats.

§221.

Bordlagda ärenden

221.1.

Bordlagt 2013-02-13 §210.3 Inavelsgrad på valphänvisningen
Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §226.2

221.2.

Bordlagt 2013-02-13 §210.5 Fond för ansökan om ekonomiska medel vid provtagning/DNA-test av
genetiskt allvarliga sjukdomar
Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §226.3

221.3.

Bordlagt 2013-02-13 §213.1 Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013
Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §229.1

§222.

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

§223.

Rapport sekreterare

223.1.

2013-02-14 SKK: Anmälan av delegater till årets Kennelfullmäktige
Styrelsen noterade kallelse från SKK till SKKs Kennelfullmäktige den 28-29 september 2013. Enligt
SKKs stadgar får SRRS utifrån sitt medlemsantal anmäla två delegater vars namn ska vara SKK
tillhanda senast den 31 mars 2013.
Styrelsen beslutade att utse Reidar Otterbjörk till SRRS delegat vid Kennelfullmäktige 2013.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta kommittéerna med förfrågan om någon
kommittémedlem vill representera SRRS vid Kennelfullmäktige 2013.
Punkten justerades omedelbart.
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223.2.

2013-02-14 SKK: Katalogisering av tidskrifter
Styrelsen noterade information från SKK om att Ridgeback-Nytt nummer 2/2012 saknas i SKKs
arkiv.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att ombesörja att det saknade exemplaret skickas till SKK.

223.3.

2013-02-19 SKK: CS protokoll nr 1-2013
Styrelsen noterade information och den lades till handlingarna utan åtgärd.
Beslutet justerades omedelbart.

223.4.

2013-02-15 SKK: Uppdatering av klubbfunktionärer
Styrelsen noterade begäran från SKK om uppdatering av ny styrelse, klubbkontakt (KKO) och
avikontakt (AKO) för 2013.
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till första styrelsemötet efter SRRS Fullmäktigemöte den 13
april 2013.

223.5.

2013-02-25 SKK: Ny styrelsesammansättning 2013
Styrelsen noterade information från SKK om att inrapportering av ny styrelse och övriga
nyckelfunktioner nu kan rapporteras in till SKK via ett webbformulär.
Styrelsen beslutade att bordlägga inrapporteringen till första styrelsemötet efter SRRS
Fullmäktigemöte den 13 april 2013.

223.6.

2013-02-28 SBK: Inbjudan till konferens
Styrelsen noterade inbjudan från SBK till vårkonferensen för SBK:s rasklubbar och distrikt som också
kan vara intressant för samarbetsklubbarna.
Styrelsen uppdrog till SRRS/MK att besluta om deltagande inom ramarna för kommitténs budget och i
förekommande fall anmäla utsedd person till konferensen. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att
vidarebefordra informationen och styrelsen beslut till SRRS/MK.
Beslutet justerades omedelbart.

223.7.

2013-02-28 SKK: Deltagande vid mentaltest/MT för hund av annan ras än SBKs rasansvar påminnelse
Styrelsen noterade att beslut fattats vid styrelsemöte 2012-01-17 §191.2 om att rhodesian ridgeback
ska tillåtas delta vid officiellt mentaltest och därmed lades ärendet till handlingarna utan åtgärd.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRS/MK för kännedom.

223.8.

2013-03-01 SKK: Påminnelse: Utbildning i föreningsteknik
Styrelsen noterade att informationen har vidarebefordrats till SRRS/Västra 2013-02-14 och ärendet
lades till handlingarna utan vidare åtgärd.

§224.

Ekonomiärenden
Inget att rapportera utöver det som tas upp under §232.4.
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§225.

Medlemsärenden

225.1.

2013-02-14, 2013-02-19, 2013-02-21 och 2013-02-26 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.

225.2.

2013-02-14, 2013-02-19, 2013-02-21 och 2013-02-26 SKK: Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd.

225.3.

2013-01-01 SKK: Medlemsstatistik 2013-02-28
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.

225.4.

2013-01-01 SKK: Nya medlemmar 2013-01-28 - 2013-02-28
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.

225.5.

2013-01-01 SKK: U-märkta medlemmar 2013-01-28 - 2013-02-28
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.

225.6.

2013-01-01 SKK: Medlemslista 2013-02-28
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.

225.7.

Önskemål från medlemmar om byte av lokalavdelning
Styrelsen har 2013-02-25 mottagit önskemål från medlemmarna Johanna Segerlund och Sara Eriksson
om att få byta lokalavdelning från SRRS/Stockholm till SRRS/Norra.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att innan nästa styrelsemöte kontakta medlemmarna för att be
om en tydligare motivering till deras önskemål.

§226.
226.1.

Avels- & uppfödarärenden
Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013
Styrelsen noterade att SRRS/AUK 2013-01-30 och 2013-02-23 har inkommit med
verksamhetsberättelse 2012 och verksamhetsplan 2013 och tackade för detta.
Styrelsen beslutade att godkänna kommitténs förslag till verksamhetsberättelse 2012 och
verksamhetsplan 2013.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att bilägga verksamhetsberättelsen till Fullmäktigehandlingarna
2013.
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226.2.

Inavelsgrad på valphänvisningen
Styrelsen har, enligt beslut vid styrelsemöte 2013-02-13 §210.3, haft ett arbetsmöte tillsammans med
SRRS/AUK 2013-02-19. Vid arbetsmötet delgav kommittén muntligen bakgrunden till förslaget som
inkommit till styrelsen i protokoll från kommitténs arbetsmöte 2013-02-06.
Styrelsen diskuterade förslaget ingående och identifierade både fördelar och nackdelar. Diskussionen
var mycket god, men beslut i frågan kunde inte fattas.
Styrelsen beslutade därför att bordlägga ärendet till första ordinarie styrelsemöte efter SRRS
Fullmäktigemöte 2013 med förhoppning om att beslut då kan fattas.

226.3.

Fond för ansökan om ekonomiska medel vid provtagning/DNA-test av genetiskt allvarliga sjukdomar
Styrelsen har, enligt beslut vid styrelsemöte 2013-02-13 §210.3, haft ett arbetsmöte tillsammans med
SRRS/AUK 2013-02-19. Vid arbetsmötet delgav kommittén muntligen bakgrunden till förslaget som
inkommit till styrelsen i protokoll från kommitténs arbetsmöte 2013-02-06.
Styrelsen beslutade enhälligt att avslå förslaget. Detta med motiveringen att styrelsen hittills inte har
upplevt någon bred efterfrågan samt att det saknas riktlinjer för bl.a hur ansökningar om fonderade
medel ska hanteras och beslutas.

226.4.

Officiell registrering av testresultat för Hemofili B
Mats Graflund rapporterade att han, enligt uppdrag vid styrelsemöte 2013-02-13 §210.6, har
kontrollerat med SKK vilka kriterier som finns för att få DNA-resultat officiellt registrerade samt
eventuell kostnad för detta.
Styrelsen noterade att SRRS/AUK, enligt uppdrag vid styrelsemöte 2013-02-13 §210.6, har
rapporterat att resultat avseende DNA-test för Degenerativ Myelopati (DM) också är av intresse att få
officiellt registrerade hos SKK.
Styrelsen beslutade att sammanställa en ansökan till SKK avseende officiell registrering av DNA-test
för Degenerativ Myelopati (DM) och HemofiliB hos rhodesian ridgeback.

226.5.

Översyn av policy för Dermoid Sinus
Styrelsen noterade att delar av styrelsemedlemmarna, enligt uppdrag vid styrelsemöte 2013-02-13
§210.6, har inkommit med synpunkter på förslaget till reviderad policy för Dermoid Sinus.
Styrelsen beslutade att korrigera policyn i enlighet med inkomna förslag.
Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att vidarebefordra styrelsens förslaget Nicolette Salmon
Hillbertz för granskning, Styrelsen uppdrog vidare till Jessica Persson att kontrollera med SKK att
förslaget inte bryter mot några av organisationens regler eller riktlinjer.

226.6.

Remiss om SKKs grundregler
Styrelsen noterade att SRRS/AUK, i enlighet med uppdrag vid styrelsemöte 2013-02-13 §207.1,
föreslagit att SRRS ska bifalla remissen. Styrelsen tackade SRRS/AUK för snabbt svar.
Styrelsen beslutade att, i enlighet med SRRS/AUKs förslag, bifalla SKKs förslag till reviderade
grundregler gällande från 2014-01-01.
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226.7.

§227.

Handlingsplan Degenerativ Myelopati (DM)
Styrelsen noterade att SRRS/AUK, i enlighet med uppdrag vid styrelsemöte 2013-02-13 inkommit
med en handlingsplan avseende hur Degenerativ Myelopati (DM) och tackar för detta.
Styrelsen har tagit del av underlaget men är osäkra på om kommitténs rekommendation har uppfattats
korrekt. Styrelsen konstaterade också att handlingsplanen är skriven till SRRS styrelse och inte till
medlemmar/uppfödare som vill veta hur de ska gå till väga avseende Degenerativ Myelopati (DM).
Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att kontakta sammankallande i SRRS/AUK för bekräftelse på
att rekommendationerna uppfattats korrekt samt för att få förtydligande där så krävs.
Mentalitetsärenden

227.1.

Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013
Styrelsen noterade att SRRS/MK, enligt uppdrag vid styrelsemöte 2013-02-13 §210.6, har inkommit
med en reviderad version av verksamhetsplanen. Styrelsen noterade vidare att kommittén även
inkommit med en reviderad version av verksamhetsberättelsen.
Styrelsen beslutade att godkänna kommitténs förslag till reviderad verksamhetsberättelse 2012 och
verksamhetsplan 2013. Avseende verksamhetsplanen så vill styrelsen förtydliga att införande av en
egen BPH-bana vare sig har behandlats eller beslutats av styrelsen.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att bilägga verksamhetsberättelsen till Fullmäktigehandlingarna
2013.

227.2.

Rasprofil för rhodesian ridgeback
Förslag: Styrelsen noterade att arbetsmöte med SRRS/MK, enligt beslut vid styrelsemöte 2013-01-17
§195.2, ännu inte har kunnat hållas på grund av att styrelsemedlemmarna haft svårt att finna
gemensamma tider för mötet. Styrelsen har muntligen varit i kontakt med kommitténs
sammankallande Catharina Tandefelt och förklarat situationen.
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

§228.

Tävlingsärenden

228.1.

Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013
Styrelsen noterade att SRRS/TK 2013-02-27 har inkommit med verksamhetsberättelse 2012 samt
2013-02-28 har inkommit med verksamhetsplan 2013. Styrelsen tackade för det mycket gedigna
arbetet.
Styrelsen beslutade att godkänna kommitténs förslag till verksamhetsberättelse 2012 och
verksamhetsplan 2013.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att bilägga verksamhetsberättelsen till Fullmäktigehandlingarna
2013.

228.2.

2013-02-18 SRRS/TK: Protokoll från arbetsmöte 2013-01-20
Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna utan åtgärd.
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228.3.

Införande av vinnarlista för Rallylydnad
Styrelsen noterade att SRRS/TK har inkommit med ett förslag om att SRRS ska införa en vinnarlista
för rallylydnad från och med 2013. Styrelsen vill särskilt tacka kommittén för ett mycket väl
genomarbetat och komplett beslutsunderlag.
Styrelsen beslutade att bifalla SRRS/TKs förslag att införa en vinnarlista för rallylydnad i samband
med att den nya hemsidan publiceras. Tävlingsresultat som förvärvats tidigare under året kommer att
kunna registreras retroaktivt t.o.m en månad efter att listan finns tillgänglig på SRRS hemsida.

228.4.

Katalog för PC
Jessica Persson rapporterade att det fortfarande inte är möjligt för SRRS att publicera utställning till
SKK Internetanmälan pga tekniska problem med programvaran. Kontakter har sedan föregående
styrelsemöte kontinuerligt skett med SKKs IT-avdelning, men problemet är ännu inte löst.
Då det börjar bli hög tid att göra anmälan tillgänglig för första halvårets utställningar så har SKKs ITavdelning gjort internetanmälan tillgänglig via SKK för SRRS utställningar i Haninge 2013-05-19,
Herrljunga 2013-06-09 och Höör 2013-07-06/07. Anmälan till Bollnäs 2013-06-02 har ännu inte
gjorts tillgänglig eftersom komplett information gällande utställningen inte har erhållits från
SRRS/Norra.

228.5.

Samarrangemang Ridgebackspecialen 2012
Styrelsen noterade att SRRS/Norra inkommit med en förfrågan om att den ekonomiska förlusten
avseende Ridgebackspecialen 2012 delas mellan SRRS/C och SRRS/Norra.
Eftersom detta var ett samarrangemang mellan SRRS/Norra och SRRS/C så beslutade styrelsen att, i
enlighet med SRRS Tävlingsriktlinjer, bifalla förfrågan. Styrelsen noterade att lokalavdelningens
förfrågan borde ha inkommit under 2012 så att resultatet kunnat bokföras på rätt år.
Styrelsen uppdrog till SRRS/Norra att skicka en faktura på det föreslagna beloppet (9.503 sek) till
SRRS kassör Sonja Nilsson.

228.6.

Medlemmar i SRRS/TK
Styrelsen noterade förslag från sammankallande i SRRS/TK gällande att ytterligare en
kommittémedlem. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att tillfråga avsedd person om intresse att
ingå i kommittén.

§229.

Marknads- & informationsärenden

229.1.

Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013
Styrelsen noterade att kommittén 2013-02-13 har inkommit med verksamhetsberättelse 2012 och
verksamhetsplan 2013 och tackade för detta.
Styrelsen beslutade att godkänna kommitténs förslag till reviderad verksamhetsberättelse 2012 och
verksamhetsplan 2013.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att bilägga verksamhetsberättelsen till Fullmäktigehandlingarna
2013.

229.2.

Ridgeback-Nytt
Inget att rapportera.

229.3.

Hemsida
Inget att rapportera.
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§230.

Rapport lokalavdelningar

230.1.

2013-02-15 SRRS/Stockholm: Årsmöteshandlingar 2013
Styrelsen tackade för årsmöteshandlingarna.
Styrelsen noterade att SRRS/Stockholm under 2012 har gjort en vinst a’ 18.063,92 SEK medan det
budgeterade resultatet var en förlust a’ -5.540 SEK. Under 2013 budgeterar lokalavdelningen med en
vinst a’ 5.649 SEK vilket är i linje med den rambudget som beslutades vid SRRS Fullmäktige 2012.

230.2.

2013-02-17 SRRS/Skåne: Årsmöteshandlingar 2013
Styrelsen tackade för årsmöteshandlingarna.
Styrelsen noterade att SRRS/Skåne under 2012 har gjort en förlust a’ -3.525,33 SEK medan det
budgeterade resultatet var en förlust a’ -9.700 SEK. Under 2013 budgeterar lokalavdelningen, efter
revidering vid lokalavdelningens årsmöte, med en vinst a’ 713 SEK vilket inte är i linje med den
rambudget som beslutades vid SRRS Fullmäktige 2012.

230.3.

2013-02-17 SRRS/Norra: Årsmöteshandlingar 2013
Styrelsen tackade för årsmöteshandlingarna.
Styrelsen noterade att SRRS/Norra under 2012 har gjort en förlust a’ -17.101,72 SEK medan det
budgeterade resultatet var en förlust a’ -2.150 SEK. Under 2013 budgeterar lokalavdelningen med en
vinst a’ 1.200 SEK vilket är i linje med den rambudget som beslutades vid SRRS Fullmäktige 2012.

230.4.

2013-02-16 SRRS/Skåne: Protokoll från styrelsemöte 2013-01-08 och 2013-02-07
Styrelsen tackade för protokollet och lade dem till handlingarna.

230.5.

2013-02-16 SRRS/Västra: Protokoll från styrelsemöte 2013-02-10
Styrelsen tackade för protokollet och noterade särskilt §20 där lokalstyrelsen planerar att kontakta
lokalavdelningens medlemmar för att informera om planerade aktiviteter vilket styrelsen anser vara ett
mycket trevligt initiativ. Protokollet lades till handlingarna.

230.6.

2013-02-27 SRRS/Skåne: Protokoll från årsmöte 2013-02-17
Styrelsen tackade för protokollet och lade det till handlingarna.
Styrelsen noterade att SRRS/Skånes budget 2013 vid årsmötet hade reviderats från en förväntad vinst
a’ 713 sek till en förväntat vinst a’ 13.713 SEK. Det nya förväntade resultatet överskrider vinsten i
den rambudget som beslutades vid SRRS Fullmäktige 2012.

§231.

Rapport valberedning
SRRS Valberedning, har via Sophie Seton, meddelat att deras arbete pågår och att de för närvarande
har kandidater till merparten av styrelseposterna inför nästa verksamhetsår.

§232.

Övriga ärenden

232.1.

Övergång till nya typstadgar
Styrelsen noterade att Per-Inge Johansson (SKK/FK) har besvarat merparten av de frågor som SRRS
styrelse ställt gällande de nya typstadgarna och styrelsen tackade Per-Inge för dessa förtydliganden.
Styrelsen noterade vidare att Per-IngeJohansson erbjudit sig att vara behjälplig med att formulera
propositionen vilket styrelsen tacksamt tar emot. Styrelsen noterade vidare att något förslag till
formulering ännu inte har inkommit.
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Närvarande

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Mats Graflund (ledamot) och
Marie Wijkander (suppleant).
Anmält förhinder

Lisa Zingel (ledamot) och Jan Zetterström (suppleant).

232.2.

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

232.3.

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

232.4.

SRRS Fullmäktigemöte 2013
- Resultaträkning 2012
Styrelsen beslutade att godkänna resultaträkningen och uppdrog till Jessica Persson att infoga
denna i Fullmäktigehandlingarna.
- Balansräkning 2012
Styrelsen beslutade att godkänna balansräkningen och uppdrog till Jessica Persson att infoga denna
i Fullmäktigehandlingarna.
- Noter till resultat- och balansräkning 2012
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att göra en mindre justering innan nästa styrelsemöte.
- Revisionsberättelse 2012
Styrelsen noterade att revisor Stefan Persson har inkommit med revisionsberättelsen och uppdrog
till Jessica Persson att infoga denna i Fullmäktigehandlingarna samt att arkivera originalet
tillsammans med SRRS övriga originalhandlingar.
- Verksamhetsberättelse 2012
Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att komplettera verksamhetsberättelsen med information
gällande ansökan om jakthundklubb samt uppdrog till Jessica Persson att göra några mindre
justering innan nästa styrelsemöte.
- Verksamhetsplan 2013
Styrelsen uppdrog till samtliga styrelsemedlemmar att innan nästa styrelsemöte läsa igenom och
inkomma med eventuella kommentarer till verksamhetsplanen.
- Rambudget 2013
Styrelsen uppdrog till samtliga styrelsemedlemmar att innan nästa styrelsemöte läsa igenom och
inkomma med eventuella kommentarer till budgetförslaget.
- Valberedningens förslag 2013
Styrelsen noterade att valberedningens förslag ännu inte har inkommit.
- Propositioner
Styrelsen beslutade att inkomma till Fullmäktigemötet med en proposition gällande revidering av
stadgar i enlighet med SKKs Typstadgar gällande från 2012-01-01.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta SKK/FK för att påminna om SRRS önskemål
om hjälp med utforminigen av propositionen.
- Motioner
Styrelsen noterade att sista datum för att inkomma med motioner har passerats och att inga
motioner har inkommit.
- Delegater
Styrelsen noterade att ingen lokalavdelning ännu inkommit med information om sina delegater.

§233.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 11 mars 2013 klockan 19:30 via Skype.
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§234.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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