PROTOKOLL
Mötesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Paragrafer

Justerat datum

SRRS Centralstyrelse

Skype

2013-09-03

§75 - §90

2013-09-05

År/Mötesnr

2013/6

Närvarande

Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Marie Wijkander (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot) och
Margareta Lantz (suppleant).
Anmält förhinder

Martin Hagberg (vice ordförande) , Mats Graflund (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Hélène Lewinter (ledamot), Kjell Rörström
(suppleant) och Lennart Persson (suppleant).

Mötet noterade att ordinarie ledamot Mats Graflund vid mötet ersattes av suppleant Margareta
Lantz.Ordinarie ledamot Lisa Zingel och Hélène Lewinter saknade ersättare.
§75.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

75.1.

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

75.2.

Val av protokolljusterare
Marie-Louise Folkesson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

75.3.

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen utan förändringar.

§76.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2013-08-06 är justerat.

§77.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§78.

Rapport AU

78.1.

Ansökan om lydnadsprov 2014
Ansökan om lydnadsprov 2014 ska vara registrerade i SBK Tävling senast 2013-09-01.
Enligt rapport från SRRS/TK så har ansökan inkommit från SRRS/Västra medan SRRS/Stockholm
och SRRS/Norra har meddelat att de inte önskar arrangera något lydnadsprov 2014. SRRS/Skåne och
SRRS/Mellan har inte besvarat SRRS/TKs förfrågan.
SRRS/AU beslutade 2013-08-30 att bevilja att ansökan om nedanstående lydnadsprov 2014 skickas
till SBK och uppdrog till SRRS/TK att registrera detta i SBK Tävling:
• SRRS/Västra
2014-06-04
Kungsbacka
Styrelsen fastställde enhälligt SRRS/AUs beslut.

§79.

Klass I, II, III, Elit

Rapport sekreterare

79.1.

2013-08-06 SKK: CS nr 4-2013 - föredragningslista
Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna utan åtgärd.

79.2.

2013-08-08 SKK: Annonsmaterial för Årets bragdhund
Styrelsen noterade annonsmaterial gällande nomineringar till Årets bragdhund 2013.
Styrelsen uppdrog till redaktionen för Ridgeback-Nytt att publicera annonsen i Ridgeback-Nytt
nummer 3 2013 och ärendet lades till handlingarna.
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(suppleant) och Lennart Persson (suppleant).

79.3.

2013-08-19 SKK: Angående ändring i redan verifierad eller arkiverad tävling
Styrelsen noterade information från SBK gällande att det nu finns ett formulär där arrangör kan
ansöka om ändring i redan verifierad/arkiverad tävling.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom
och ärendet lades till handlingarna.

79.4.

2013-08-21 SKK: Info om icke valphänvisning
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats icke hänvisning. Styrelsen
noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna
utan åtgärd.

79.5.

2013-08-21 SKK: Info om åter valphänvisning
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats åter hänvisning. Styrelsen
noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna
utan åtgärd.

79.6.

2013-08-22 SKK: Inbjudan till Rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa 2013
Styrelsen noterade inbjudan om att delta på rasklubbstorget vid Stockholms Hundmässa den 7-8
december 2013.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/Stockholm med
uppdrag att besluta om representation av SRRS i lokalavdelningens regi. Beslut ska meddelas
styrelsen senast 2013-09-20.
Styrelsen uppdrog vidare till SRRS/Stockholm att i förekommande fall ombesörja att anmälan är
SKK tillhanda senast 2013-10-01.
Beslutet justerades omedelbart.

79.7.

2013-08-26 SKK: Info - länsklubbarnas utställningar år 2016
Styrelsen noterade information från SKK om att länsklubbarnas utställningsprogram 2016 har blivit
fastställt av SKK/CS.
Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordra programmet till SRRS/TK med uppdrag att
distribuera detta till lokalavdelningarna i samband med utskick gällande ansökan om
utställningsarrangemang 2016.

79.8.

2013-08-26 SKK: 1 oktober 2013 - deadline för ändringsansökningar
Styrelsen noterade information från SKK om att ansökan om ändringar avseende beviljade
utställningar 2014 ska vara SKK tillhanda senast 2013-10-01.
Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK med uppdrag
att kontrollera med lokalavdelningarna ifall de önskar göra några förändringar. Eventuella önskemål
om ändringar ska vara SRRS/C tillhanda senast 2013-09-15.

79.9.

2013-08-26 SKK: Inbjudan till seminarium för ringsekreteraransvariga lördagen den 19 oktober 2013
Styrelsen noterade att informationen har behandlats vid styrelsemöte 2013-06-25 §47.4 och lade den
till handlingarna utan vidare åtgärd.

79.10.

2013-08-26 SKK: Inbjudan till speakerutbildning söndagen den 20 oktober 2013
Styrelsen noterade att informationen har behandlats vid styrelsemöte 2013-06-25 §47.5 och lade den
till handlingarna utan vidare åtgärd.
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79.11.

2013-08-26 Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 12-13 oktober 2013
Styrelsen noterade att informationen har behandlats vid styrelsemöte 2013-05-26 §31.3.
Styrelsen noterade vidare att Maria Kierkegaard har rapporterat att hon kommer att delta vid
konferensen. Maria ombesörjer själv att anmälan är SKK tillhanda senast 2013-09-06.

79.12.

2013-08-26 Stockholm Hundmässa
Styrelsen noterade information från SKK om att hundar sökes till inledningsprogrammet vid
Stockholm Hundmässa den 7-8 december 2013. Anmälan ska vara SKK tillhanda senast 2013-09-15.
Då det för närvarande inte är möjligt att uppdatera startsidan på SRRS hemsida så beslutade styrelsen
att vidarebefordra informationen till SRRS/Stockholm och be lokalavdelningen att publicera
informationen på sin hemsida.

79.13.

2013-08-26 Agria försäkringsdata "updates" rh ridgeback
Styrelsen noterade information från SKK gällande Agria försäkringsstatistik för rhodesian ridgeback
under perioden 2006-2011.
Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för analys och ser fram emot att
ta del av kommitténs rapport senast 2013-09-30.

§80.

Ekonomiärenden
Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson har inkommit med en resultat- och
balansrapport per 2013-09-01 och tackade för detta.
Styrelsen noterade att ekonomin är fortsatt god och att de totala kostnaderna för närvarande håller sig
inom budgetramarna.

§81.

Medlemsärenden

81.1.

2013-08-06, 2013-08-08, 2013-08-13, 2013-08-15, 2013-08-20, 2013-08-22 och 2013-08-27 SKK:
Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

81.2.

2013-08-06, 2013-08-08, 2013-08-13, 2013-08-15, 2013-08-20, 2013-08-22 och 2013-08-27 SKK:
Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd.

81.3.

2013-07-01 SKK: Medlemsstatistik 2013-08-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

81.4.

2013-07-01 SKK: Nya medlemmar 2013-07-31 - 2013-08-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
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Martin Hagberg (vice ordförande) , Mats Graflund (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Hélène Lewinter (ledamot), Kjell Rörström
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81.5.

2013-07-01 SKK: U-märkta medlemmar 2013-07-31 - 2013-08-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

81.6.

2013-07-01 SKK: Medlemslista 2013-08-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

§82.

Avels- & uppfödarärenden

82.1.

Medlemmar SRRS/AUK
Med anledning av att Liza Zingel var frånvarande vid dagens möte och ingen statusrapport inkommit
så saknades komplett information om tagna kontakter med föreslagna kandidater till SRRS/AUK.
Styrelsen beslutade därför att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

82.2.

Översyn av policy för Dermoid Sinus (DS)
Styrelsen noterade att enligt beslut vid styrelsemöte 2013-05-26 §34.1 så har styrelsens förslag till ny
policy för Dermoid Sinus skickats till SRRS/AUK för granskning och SRRS/AUK har meddelat att de
ställer sig positiva till förslaget.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att komplettera policyn att utöver DS även omfatta LTF
(Lipoma of the Terminal Filum) samt distribuera det uppdaterade förslaget till styrelsen och
SRRS/AUK för en sista granskning innan fastställande.

82.3.

Handlingsplan Degenerativ Myelopati (DM)
Styrelsen noterade SRRS/AUKs önskemål om mer tid för att undersöka vad som krävs för att få
DNA-resultat för DM officiellt registrerade hos Svenska Kennelklubben.
Styrelsen beslutade att SRRS/AUKs rapport istället ska vara styrelsen tillhanda så att den hinner
beaktas innan nästa styrelsemöte.

82.4.

Förslag till ändring av SRRS valphänvisningsregler
Styrelsen noterade att enligt beslut vid styrelsemöte 2013-08-06 §66.5 så har styrelsens förslag till
ändring av SRRS Valphänvisningsregler skickats till SRRS/AUK för granskning och SRRS/AUK har
meddelat att de ställer sig positiva till förslaget.
Styrelsen beslutade att den befintliga texten
”Alla medlemmar i SKK-organisationen ska följa SKKs grundregler som finns att läsa på Svenska
Kennelklubbens hemsida eller kan beställas på telefon 08-795 30 30. Som uppfödare har man
dessutom förbundit sig att följa SKKs registreringsbestämmelser.”
ska ersättas med
”Genom att ansöka om SRRS valphänvisning så bekräftar uppfödaren att denne efterlever SKKs
Grundregler och Registreringsregler samt Jordbruksverkets regler och andra för hundavel
tillämpliga regler, riktlinjer och policys.”.
Ändringen ska vara gällande från och med 2013-11-01.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att informera SRRS/AUK samt valphänvisningsansvarig John
Sigve Berg om beslutet.
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Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Marie Wijkander (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot) och
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Styrelsen uppdrog till redaktionen för Ridgeback-Nytt att informera medlemmarna om ändringen i
Ridgeback-Nytt nummer 3 2013.
§83.

Mentalitetsärende
Inget att rapportera.

§84.

Tävlingsärenden

84.1.

Ansökan om ändring av utställningsprogram 2014
SRRS/C har från lokalavdelningarna mottagit nedanstående önskemål om ändring av utställningar
2014:
•

2014-06-14/15 SRRS/Västra önskar byta utställningsplats från Vårgårda till Kungsbacka

• 2014-07-12 SRRS/Norra önskar byta utställningsplats från Bollnäs till Sundsvall
Styrelsen beslutade att bevilja att ändringsansökan för ovanstående utställningar skickas till SKK.
Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att ombesörja att ansökan är SKK tillhanda senast 2013-10-01.
Punkten justerades omedelbart.
84.2.

Ansökan om utställningsprogram 2016
Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att samla in och sammanställa lokalavdelningarnas ansökningar om
arrangemang av officiella utställningar 2016. Styrelsen ber SRRS/TK att be om arrangör för BISS-16
samt kontrollera med SRRS/Skåne om det finns intresse att arrangera en officiell utställning lördag
2016-07-02 i samband med RRWC i Roskilde 2016-06-28 -- 2016-06-30.
En sammanställning över lokalavdelningarnas önskemål ska tillsammans med SRRS/TKs
rekommendation vara styrelsen tillhanda senast 2013-10-15.

84.3.

SRRS/TK 2013-08-28: Protokoll från arbetsmöte 2013-05-16 och 2013-06-20
Styrelsen tackade för protokollen som lades till handlingarna utan åtgärd.

§85.

Marknads- & informationsärenden

85.1.

Ridgeback-Nytt
Reidar Otterbjörk rapporterade att manusstopp för nummer 3 2013 var 2013-09-01.

85.2.

Hemsida
Styrelsen noterade att problemet med att uppdatera startsidan på den befintliga hemsidan kvarstår.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att kontakta Jonas Peterson med förfrågan om han kan
åtgärda problemet.
Jessica Persson rapporterade att arbetet med den nya hemsidan för närvarande fortskrider i god takt,
men att arbetet mestadels måste förläggas till helger då tiden helt enkelt inte räcker till under
arbetsveckorna.

85.3.

Årsbok
Styrelsen noterade svar från Sophie Seton inkommit med kompletteringar avseende hur årsbokens
ekonomiska resultat kan förbättras 2014 vilket styrelsen tackade för.
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Styrelsen uppdrog till SRRS/MIK att ta fram en plan för hur Årsboken ska bära sina egna kostnader
under 2014. Styrelsen ser fram emot at ta del av planen innan nästa styrelsemöte.
§86.

Rapport lokalavdelningar

86.1.

2013-08-19 SRRS/Mellan: Protokoll från styrelsemöte 2013-07-23
Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna utan åtgärd.

86.2.

2013-08-28 SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2013-08-27
Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna utan åtgärd.
Styrelsen noterade att SRRS/Norra beslutat sig för att genomföra sin officiella utställning 2014 som
planerat vilket är mycket glädjande.

§87.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§88.

Övriga ärenden

88.1.

Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen
Med anledning av att både Kjell Rörström och Lennart Persson var frånvarande vid dagens möte så
beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

88.2.

RRWC
Marie Wijkander lämnade en muntlig rapport av hur arbetet med RRWC fortskrider.
Arbetsgruppen hade sitt senaste arbetsmöte den 7 augusti 2013. Gruppen har utsett Helle Lauridsen
till ordförande och de primära frågor som det för närvarande arbetas med är logotyp, budget och
aktivitetsplan.

88.3.

Lokalavdelningarnas organisation
Med anledning av att både Hélène Lewinter och Kjell Rörström var frånvarande vid dagens möte så
beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

88.4.

Forskningsbidrag Dermoid Sinus
Styrelsen beslutade att i enlighet med budget bevilja forskningsbidrag a’ 10.000 SEK till forskning
avseende Dermoid Sinus bedriven av Nicolette Salmon Hillbertz (DomestiGen).
Styrelsen uppdrog till kassör Sonja Nilsson att utbetala forskningsbidraget till bidragsmottagaren
senast 14 dagar efter att en rekvisition har inkommit från Nicolette Salmon Hillbertz.

88.5.

Översyn av SRRS lokalstadgar
Inget att rapportera.

88.6.

Tillägg i SRRS Stadgar
Inget att rapportera.
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§89.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte tisdagen den 1 oktober klockan 19:30 via Skype.

§90.

Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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