PROTOKOLL
Mötesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Paragrafer

Justerat datum

SRRS Centralstyrelse

Skype

2013-04-17

§11 - §26

2013-04-22

År/Mötesnr

2013/2

Närvarande

Martin Hagberg (vice ordförande), Jessica Persson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie Wijkander (ledamot), Hélène Lewinter
(ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Lennart Persson (suppleant), Kjell Rörström (suppleant) och Margareta Lantz
(suppleant).
Anmält förhinder

Reidar Otterbjörk (ordförande) och Mats Graflund (ledamot).

Mötet noterade att ordförande Reidar Otterbjörk vid mötet ersattes av suppleant Lennart Persson och
ordinarie ledamot Mats Graflund ersattes av suppleant Kjell Rörström.
§11.

Mötets öppnande
Lennart Persson utsågs till mötesordförande vid dagens möte.
Mötesordföranden 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
Kjell Rörström 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 2013-04-17 är under justering.

§13.

Bordlagda ärenden

13.1.

Bordlagt 2013-03-05 §223.4 SKK: Uppdatering av klubbfunktionärer
Ärendet bordlades till första styrelsemötet efter SRRS Fullmäktigemöte den 13 april 2013.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka in uppdatering av klubbfunktionärer till SKK.

13.2.

Bordlagt 2013-03-05 §223.5 SKK: Ny styrelsesammansättning 2013
Ärendet bordlades till första styrelsemötet efter SRRS Fullmäktigemöte den 13 april 2013.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka in ny styrelsesammansättning till SKK.

13.3.

Bordlagt 2013-03-05 §226.2 SRRS/AUK Inavelsgrad på valphänvisningen
Ärendet bordlades till första styrelsemötet efter SRRS Fullmäktigemöte den 13 april 2013.
Styrelsen diskuterade för- och nackdelar och beslutade efter öppen omröstning att avslå förslaget.
Mot bakgrund av att den genomsnittliga inavelsgraden hos de svenskfödda valpkullarna har varit
mycket låg under det senaste decenniet så anser styrelsen inte att det i nuläget tillför den potentiella
valpköparen väsentlig information att påvisa differenserna i inavelsgraden för de valpkullar som är
berättigade till valphänvisning och därmed har en inavelsgrad under 6,25 % (avrundat 6,3 %).
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela SRRS/AUK styrelsens beslut.

§14.

Rapport AU
Inget att rapportera.
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§15.

Rapport sekreterare

15.1.

2013-03-12 SKK: Icke hänvisning
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare/medlemmar som belagts med icke
hänvisning. Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen
lades till handlingarna utan åtgärd.

15.2.

2013-03-26 SKK: Icke hänvisning
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare/medlemmar som belagts med icke
hänvisning. Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen
lades till handlingarna utan åtgärd.

15.3.

2013-03-26 SKK: Förtydligande gällande domare vid prov och tävling
Styrelsen noterade förtydligande från SKK av att utskick gällande domarinbjudan (styrelsemöte 201303-11 §239.4) inte avser utställning utan då gäller samma förfarande som tidigare.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom
och ärendet lades till handlingarna.

15.4.

2013-03-27 SKK: Information om Katalog för PC
Styrelsen noterade information från SKK gällande e-postutskick via programvaran ”Katalog för PC”.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom
och ärendet lades till handlingarna.

15.5.

2013-03-21 SKK: Kommande utbildningar under hösten 2013!
Styrelsen noterade information från SKK gällande konferens för ringsekreteraransvariga den 19
oktober 2013 samt speakerutbildning den 20 oktober 2013. Informationen lades till handlingarna utan
åtgärd.

15.6.

2013-04-03 SKK: CS dagordning nr 2 2013
Styrelsen noterade information som lades till handlingarna utan åtgärd.

15.7.

2013-04-03 SKK: Beslut Disciplinnämnden 22 mars
Styrelsen noterade information från SKK om beslutade ärenden från SKKs Disciplinnämnd. Styrelsen
noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna
utan åtgärd.

15.8.

2013-04-03 STOKK: Påminnelse om SKÄLL INTE PÅ HUNDEN i Kungsträdgården 13 april
Styrelsen noterade informationen från Stockholms Kennelklubb har vidarebefordrats till
SRRS/Stockholm 2013-04-08. Ärendet lades till handlingarna.

15.9.

2013-04-08 SKK: Icke hänvisning
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare/medlemmar som belagts med icke
hänvisning. Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen
lades till handlingarna utan åtgärd.
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§16.

Ekonomiärenden

16.1.

Ekonomisk befogenhet för SRRS AU
Styrelsen beslutade att AU, under perioden mellan två ordinarie styrelsemöten, har befogenhet att
besluta i ärenden som tillsammans maximalt uppnår en kostnad a’ 10.000 sek.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

16.2.

Resultatredovisning
Styrelsen noterade att kassör Sonja Nilsson inkommit med en resultatredovisning för första kvartalet
2013 och tackade för detta.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att be Sonja Nilsson om en specifikation av de kostnader som
bokförts på konto 6201. I övrigt hade styrelsen inget att anmärka på kvartalsredovisningen.

§17.

Medlemsärenden

17.1.

2013-03-12, 2013-03-14, 2013-03-19, 2013-03-21, 2013-03-27, 2013-04-04 och 2013-04-11 SKK:
Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

17.2.

2013-03-12, 2013-03-14, 2013-03-19, 2013-03-21, 2013-03-27, 2013-04-05 och 2013-04-11 SKK:
Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd.

17.3.

2013-04-01 SKK: Medlemsstatistik 2013-04-01
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

17.4.

2013-04-01 SKK: Nya medlemmar 2013-03-01 - 2013-04-01
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

17.5.

2013-04-01 SKK: U-märkta medlemmar 2013-03-01 - 2013-04-01
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

17.6.

2013-04-01 SKK: Medlemslista 2013-04-01
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
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17.7.

2013-03-20 Johanna Segerlund: Överklagan av beslut gällande byte av lokalavdelning
Styrelsen noterade att medlem Johanna Segerlund har inkommit med en överklagan av styrelsens
beslut, fattat vid styrelsemöte 2013-03-11 § 241.3, att avslå begäran om byte av lokalavdelning från
SRRS/Stockholm till SRRS/Norra.
Johanna Segerlund förtydligade att motiveringen till önskemålet om lokalavdelningsbyte är att hon
geografiskt har närmare till SRRS/Norra än till SRRS/Stockholm samt att SRRS/Norra behöver hjälp
med att driva sin verksamhet.
Styrelsen beslutade enhälligt att avslå överklagan då geografiska skäl inte anses föreligga eftersom
Johanna Segerlund är bosatt inom det lokalområde som hon geografiskt tillhör.
Styrelsen har dock inga invändningar mot att Johanna Segerlund engagerar sig i SRRS/Norras
verksamhet under förutsättning att SRRS/Norras styrelse samtycker.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela Johanna Segerlund styrelsens beslut.

17.8.

Utökning av differentierade medlemsavgifter
Fullmäktigemötet 2013-04-13 gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att ha ytterligare
differentiering av medlemsavgifterna. Exempelvis diskuterades vid mötet att ha olika medlemsavgifter
för Fullbetalande medlemmar inom Sverige, Fullbetalande medlemmar inom Norden men utom
Sverige och Fullbetalande medlemmar utom Norden.
Styrelsen uppdrog till Martin Hagberg att kontrollera med SKK vilka möjligheter som finns samt
inventera upplägget hos övriga nordiska ridgebackklubbar.

§18.

Avels- & uppfödarärenden

18.1.

Översyn av policy för Dermoid Sinus (DS)
Styrelsen noterade att förslaget, enligt beslut vid styrelsemöte 2013-03-05 §226.5, har skickats till Dr.
Nicolette Salmon Hillbertz för granskning och styrelsen inväntar hennes respons.

18.2.

Handlingsplan Degenerativ Myelopati (DM)
Lennart Persson rapporterade att arbete pågår.

§19.

Mentalitetsärenden

19.1.

Vårkonferensen för SBK:s rasklubbar och distrikt
Styrelsen noterade att SRRS/MK har rapporterat att ingen kommittémedlem har möjlighet att delta vid
denna konferens och ärendet lades till handlingarna.

19.2.

Rasprofil för rhodesian ridgeback
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att bjuda in SRRS/MK att närvara vid nästa fysiska
styrelsemöte för att presentera och diskutera kommitténs förslag till rasprofil.

19.3.

2013-03-18 SRRS/MK: Protokoll från arbetsmöte 2013-03-03
Styrelsen tackade för protokollet och uppdrog till Jessica Persson att skicka styrelsens svar på
kommitténs frågor under punkt 2 i protokollet. Protokollet lades därmed till handlingarna.
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§20.

Tävlingsärenden

20.1.

Samarrangemang av BISS-13
Jessica Persson rapporterade att BISS-gruppen haft ett arbetsmöte 2013-04-10 och att
minnesanteckningar kommer att tillsändas styrelsen för kännedom.

20.2.

Vandringspriser och listrosetter vid BISS-13
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

20.3.

Korrigering av förslag till poängberäkning för rallylydnadslistan
Styrelsen noterade att SRRS/TK har inkommit med ett förslag till ändring av poängberäkning för den
rallylydnadslista som beslutades att införas vid styrelsemöte 2013-03-05 §228.3
Styrelsen beslutade att bifalla förslaget.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela SRRS/TK styrelsens beslut.

§21.

Marknads- & informationsärenden

21.1.

Ridgeback-Nytt
Styrelsen noterade att Ridgeback-Nytt nummer 1 2013 har skickats till tryckeriet och bör finnas hos
medlemmarna inom de närmsta dagarna.

21.2.

Hemsida
Styrelsen noterade att den nya hemsidan presenterats på Fullmäktigemötet 2013 och att responsen
uppfattats som positiv.
Jessica Persson rapporterade att fortsatt arbete med att färdigställa hemsidan pågår.

21.3.

Årsbok
Styrelsen noterade att Sonja Nilsson har inkommit med korrektur på utställningsdelen till SRRS
Årsbok 2012 och tackade för detta.
Styrelsen uppdrog till Hélène Lewinter och Kjell Rörström att korrekturläsa och återkomma till Sonja
med kommentar och eventuella korrigeringar.

§22.

Rapport lokalavdelningar

22.1.

2013-03-24 SRRS/Norra: Protokoll från årsmöte 2013-02-17 och Konstituerande möte 2013-03-03
Styrelsen tackade SRRS/Norra för förtydligandet av protokollen. Den uppdaterade versionen av
respektive protokoll lades till handlingarna utan åtgärd.

22.2.

2013-03-24 SRRS/Mellan: Protokoll från styrelsemöte 2013-04-09
Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna utan åtgärd.

§23.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.
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§24.

Övriga ärenden

24.1.

Revidering av SRRS Föreningshandbok
Styrelsen noterade att Jessica Persson inkommit med ett förslag till revidering av Föreningshandbok i
enlighet med stadgar antagna vid SRRS Fullmäktigemöte 2013-04-13.
Styrelsen beslutade att fastställa förslaget och att SRRS Föreningshandbok version 2.0 ska vara
gällande från 2013-04-18.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka ut den reviderade Föreningshandboken till
lokalstyrelser och kommittéer.

24.2.

Översyn av SRRS lokalstadgar
Styrelsen noterade att SRRS stadgar för lokalavdelningar behöver revideras så att de följer SKKs
typstadgar gällande från 2012-01-01.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta SKK för att be om hjälp med revideringen av
lokalstadgarna.

24.3.

Tillägg i SRRS Stadgar
SRRS Fullmäktigemöte 2013-04-13 gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att i SRRS
Stadgar §7 Mom 1 lägga till att ”Fullmäktigemötet ska utlysas av styrelsen senast den 31 december
året före nästkommande Fullmäktigemöte.”
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att undersöka ovanstående med SKK.

24.4.

Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen
Styrelsen beslutade att utse Lennart Persson och Kjell Rörström till styrelsens representanter i den
arbetsgrupp som ska arbeta med att ta fram ett förslag till ansökan om klassning som jakthundsklubb
inom SKK-organisationen.
Styrelsen uppdrog till Lennart Persson och Kjell Rörström att till nästa styrelsemöte undersöka
engagemanget hos deltagarna i den befintliga arbetsgruppen samt vid behov föreslå styrelsen en
reviderad arbetsgrupp som kan arbeta med ärendet under 2013.

§25.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöten söndagen den 26 maj klockan 09:00 i Stockholm.
Styrelsen beslutade att lördagen den 25 maj bjuda in representanter från SRRS kommittéer,
valberedning samt adjungerad kassör Sonja Nilsson till arbetsmöte där respektive verksamhetsområde
kan diskuteras tillsammans med styrelsen. Önskvärt är att kommittéerna även förlägger egna
arbetsmöten denna dag så att så många som möjligt kan deltaga.
Styrelsen beslutade även att på lördagskvällen bjuda in deltagarna till en gemensam middag.
Styrelsen uppdrog till Martin Hagberg att, sedan vi fått respons på inbjudan, undersöka lämpliga
middagsalternativ.

§26.

Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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