PROTOKOLL
Mötesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Paragrafer

Justerat datum

SRRS Centralstyrelse

Stockholm

2013-10-27

§107 - §122

2013-10-31

År/Mötesnr

2013/8

Närvarande

Reidar Otterbjörk (ordförande), Martin Hagberg (vice ordförande), Jessica Persson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie-Louise
Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) och Margareta Lantz (suppleant). Anna-Karin Häger (sammankallande i
valberedningen) deltog vid §119.
Anmält förhinder

Marie Wijkander (ledamot), Mats Graflund (ledamot), Hélène Lewinter (ledamot) och Lennart Persson (suppleant).

Mötet noterade att ordinarie ledamot Mats Graflund vid mötet ersattes av suppleant Kjell Rörström,
ordinarie ledamot Marie Wijkander vid mötet ersattes av suppleant Martin Hagberg och ordinarie
ledamot Hélène Lewinter vid mötet ersattes av suppleant Margareta Lantz.
§107.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

107.1.

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

107.2.

Val av protokolljusterare
Margareta Lantz utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

107.3.

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen utan förändringar.

§108.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2013-10-01 är justerat.

§109.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§110.

Rapport AU
Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte.

§111.

Rapport sekreterare

111.1.

2013-10-04 SKK: Inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer 5-6 april 2014
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till temautbildning för avelsfunktionärer den 5-6 april 2014.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK med uppdrag
att besluta om deltagande och i förekommande fall ombesörja att anmälan till utbildningen är SKK
tillhanda senast den 28 februari 2014.
Styrelsen ser fram emot att få ta del av SRRS/AUKs beslut om deltagande senast den 30 november
2013.
Punkten justerades omedelbart.

111.2.

2013-10-08 SKK: Kurs för blivande CUA
Styrelsen noterade information från SKK gällande utbildning av CUA i Vänersborg under november.
Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.

111.3.

2013-10-10 SKK: Utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare
den 22-23 februari 2014.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.

Justeras mötesordförande

Justeras protokolljusterare

Protokollförare

Reidar Otterbjörk

Margareta Lantz

Jessica Persson

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

Sida 1/8

PROTOKOLL
Mötesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Paragrafer

Justerat datum

SRRS Centralstyrelse

Stockholm

2013-10-27

§107 - §122

2013-10-31

År/Mötesnr

2013/8

Närvarande
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Punkten justerades omedelbart.
111.4.

2013-10-14 SKK: SKKs uppfödarutbildning
Styrelsen noterade information från SKK gällande studiematerial vid genomförande av SKKs
uppfödarutbildning.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

111.5.

2013-10-14 SKK: Informationstexter
Styrelsen noterade information från SKK gällande införande av utställningsförbud för kastrerade
hanhundar från och med den 1 januari 2017.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK och
SRRS/TK för kännedom samt till SRRS/MIK för publicering i kommande nummer av RidgebackNytt.
Punkten justerades omedelbart.

111.6.

2013-10-18 SKK: Inbjudan till distriktskonferens Rallylydnad
Styrelsen noterade inbjudan från SBK till distriktskonferens i rallylydnad den 16 november 2013.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK med uppdrag
att besluta om deltagande och i förekommande fall ombesörja att anmälan är SBK tillhanda senast den
31 oktober 2013.
Punkten justerades omedelbart.

111.7.

2013-10-24 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.

§112.
112.1.

§113.

Ekonomiärenden
Resultat- och balansrapport
Styrelsen noterade att Sonja Nilsson har inkommit med en resultat- och balansrapport per 2013-10-16
och tackade för detta. Styrelsen konstaterade att ekonomin är god och att årets resultat ligger inom
budgeterade ramar. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.
Medlemsärenden

113.1.

2013-10-01, 2013-10-03, 2013-10-08, 2013-10-10, 2013-10-15, 2013-10-17 och 2013-10-22 SKK:
Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

113.2.

2013-10-01, 2013-10-03, 2013-10-08, 2013-10-10, 2013-10-15, 2013-10-17 och 2013-10-22 SKK:
Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd.
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Reidar Otterbjörk (ordförande), Martin Hagberg (vice ordförande), Jessica Persson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie-Louise
Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) och Margareta Lantz (suppleant). Anna-Karin Häger (sammankallande i
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§114.

Avels- & uppfödarärenden

114.1.

Medlemmar SRRS/AUK
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att innan nästa styrelsemöte kontakta nuvarande medlemmar i
SRRS/AUK med förfrågan om de står till styrelsens förfogande under perioden 2014-01-01 -2014-12-31.
Punkten justerades omedelbart.

114.2.

Översyn av policy för Dermoid Sinus (DS)
Enligt beslut vid styrelsemöte 2013-09-03 §82.2 så har förslaget till policy för Dermoid Sinus
uppdaterats kompletterats att även omfatta LTF (Lipoma of the Terminal Filum).
Styrelsen beslutade att fastställa policyn i enlighet med Bilaga 1, att vara gällande för valpkullar
födda efter 2013-12-31.
Styrelsen uppdrog till redaktionen för Ridgeback-Nytt att informera om policyn i nummer 4/2013.

114.3.

Handlingsplan Degenerativ Myelopati (DM)
Styrelsen noterade att utifrån den skriftliga kontakt som SRRS/AUK haft med Sofia Malm (SKK) så
ställer sig Svenska Kennelklubben i nuläget inte positiv till officiell registrering av testresultat för DM
hos Rhodesian ridgeback. Detta med motiveringen att sjukdomen i nuläget inte utgör ett kliniskt
problem inom rasen.
Styrelsen beslutade att under 2014 göra en kartläggning av hur frekvent sjukdomsanlaget är hos
svenska rhodesian ridgebacks.
Styrelsen beslutade att i Ridgeback-Nytt nummer 4/2013 rekommendera ägare till hundar som
används i avel att, före parning, genomföra ett gentest genom blodprov hos laboratoriet Laboklin för
att identifiera om hunden är fri, bärare eller affekterad (”at risk”) av sjukdomsanlaget. Genomförandet
av testet är frivilligt och kombinationer med otestade hundar kommer fortfarande att kunna få tillgång
till SRRS valphänvisning.
Styrelsen beslutade att rekommendera hundägare att skicka en kopia av provresultatet till SRRS/AUK
för införande i SRRS Avelsregister för att bl.a möjliggöra statistik. Testresultat som inte baseras på
blodprov kommer att föras in i Avelsregistret om de är utförda före 2014-01-01, därefter kommer
endast blodprovsresultat att dokumenteras. Givetvis tas även testresultat för icke avelshundar tacksamt
emot för att få ett så bra statistiskt underlag som möjligt.
Styrelsen uppdrog till Martin Hagström att kontakta Laboklin med förfrågan om rabatt för SRRS
medlemmar vid gentest genom blodprov av Rhodesian ridgeback.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson, Marie-Louise Folkesson och Kjell Rörström att ta fram en
artikel om DM för publicering i Ridgeback-Nytt nummer 4/2013.

114.4.

Regler för valphänvisning
Styrelsen noterade förslag från SRRS/MK gällande att uppdatera SRRS valphänvisningsregler med
regeln att nya ridgebackuppfödare ska kontakta SRRS/MK för rådgivning avseende mentalitet samt att
få information om hur man kan analysera de mentala egenskaperna hos hanhunden och tiken i den
tänkta kombinationen.
Styrelsen beslutade att bifalla SRRS/MKs förslag och införa nedanstående regel att vara gällande
från och med 2014-03-01. Denna regel ersätter inte den befintliga regeln att förstagångsuppfödare ska
kontakta SRRS/AUK i god tid före parningstillfället.
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”Uppfödaren ska vid planering av sina två (2) första rhodesian ridgebackkullar ha talat med angivna
kontaktpersoner i SRRS/MK i god tid före parningstillfället.”
Styrelsen uppdrog till redaktionen för Ridgeback-Nytt att informera om den nya regeln i nummer
4/2013.
Styrelsen uppdrog till SRRS/MK att, innan regeln träder i kraft, säkerställa att information som
lämnas är densamma oavsett vem i SRRS/MK som kontaktas samt utarbeta rutiner som säkerställer att
information om tagen kontakt kommer SRRS valphänvisningsansvarig tillhanda.
114.5.

§115.

Premune allergistudie
Styrelsen noterade information från forskningsbolaget Premune gällande deltagande i en fältstudie för
att studera effekt av veterinärläkemedel som förhoppningsvis kan förhindra uppkomsten av allergi hos
hund. Studien genomförs i samarbete med Agria Djurförsäkringar, Svenska Kennelklubben, Sveriges
Lantbruksuniversitet, Royal Canin samt djursjukhusen DjurAkuten och Västra Djursjukhuset.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att vidarebefordra inbjudan till informationsseminarier i
Göteborg och Stockholm till ridgebackuppfödare inom SRRS i de aktuella regionerna.
Punkten justerades omedelbart.
Mentalitetsärende

115.1.

Medlemmar SRRS/MK
Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström att innan nästa styrelsemöte kontakta nuvarande medlemmar i
SRRS/MK med förfrågan om de står till styrelsens förfogande under perioden 2014-01-01 -2014-12-31.
Punkten justerades omedelbart.

115.2.

SRRS/MK 2013-10-03: Protokoll från arbetsmöte 2013-09-01
Styrelsen tackade för protokollet och noterad särskilt förslag till SRRS/C gällande ny regel för
valphänvisning, se § 114.4 i detta protokoll.

§116.

Tävlingsärenden

116.1.

Medlemmar SRRS/TK
Styrelsen uppdrog till Martin Hagberg att innan nästa styrelsemöte kontakta nuvarande medlemmar i
SRRS/TK med förfrågan om de står till styrelsens förfogande under perioden 2014-01-01 -2014-12-31.
Punkten justerades omedelbart.

116.2.

Utställningsprogram 2016
Styrelsen noterade att enligt styrelsemöte 2013-09-03 § 84.2 ska SRRS/TK inkomma med en
sammanställning över lokalavdelningarnas önskemål samt kommitténs rekommendation senast 201310-15. Styrelsen har strax före detta styrelsemöte fått information från SRRS/TK om att endast en
lokalavdelning besvarat deras förfrågan vilket sannolikt är orsaken till förseningen.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att påminna SRRS/TK om att snarast inkomma med det
efterfrågade underlaget.
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116.3.

§117.

Samarbetsavtal fodersponsor
Enligt uppdrag från styrelsemöte 2013-08-06 § 68.2 har SRRS/TK kontaktat samtliga
lokalavdelningar för att utvärdera avtalet med nuvarande huvudsponsor James Wellbeloved.
Enligt SRRS/TK har svar endast inkommit från SRRS/Skåne, SRRS/Västra och SRRS/Stockholm,
men dessa har överlag varit nöjda med samarbetet.
Styrelsen uppdrog därför till Lisa Zingel att kontakta James Wellbeloved med förfrågan om
sponsoravtalet kan förlängas ytterligare ett år, dvs under perioden 2014-01-01 – 2014-12-31.
Marknads- & informationsärenden

117.1.

Medlemmar SRRS/MIK 2014
Styrelsen noterade att kommittén inte haft någon strukturerad verksamhet under 2012 och 2013.
Ridgeback-Nytt och SRRS Årsbok har utkommit enligt plan men utan något samarbete med
kommittén. SRRS hemsida ligger för närvarande hos en styrelsemedlem att färdigställa. Inget arbete
har skett avseende annonsering eller pRRylbod.
Efter diskussion beslutade styrelsen enhälligt att upplösa SRRS/MIK från och med 2014-01-01. De
uppdrag som finns i kommitténs uppdragsbeskrivning kommer framöver att hanteras i mindre
arbetsgrupper.
Styrelsen uppdrog till Sophie Seton, Lisa Zingel och Martin Hagberg att till nästa styrelsemöte
utarbeta förslag till olika sponsorpaket för kontraktering av företagssponsorer.

117.2.

Ridgeback-Nytt
Styrelsen beslutade att priser för företagsannonser ska tas bort från Ridgeback-Nytt.

117.3.

Hemsida
Jessica Persson rapporterade att arbetet med den nya hemsidan för närvarande fortskrider, men har
gått lite långsammare av hälsoskäl.

117.4.

Årsbok
Inget att rapportera.

§118.
118.1.

§119.

Rapport lokalavdelningar
2013-10-01 SRRS/Västra: Protokoll från styrelsemöte 2013-07-29
Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna utan åtgärd.
Rapport valberedning
Anna-Karin Häger, sammankallande i SRRS valberedning, hade bjudits in till styrelsemötet för att
delta vid denna punkt och hälsades varmt välkommen.
I samråd mellan valberedningen och styrelsen beslutades att valberedningen för verksamhetsåret
2014 ska föreslå en styrelse om 1 ordförande (1 år), 6 ledamöter (2 år, varav 3 väljs vartannat år) och
4 suppleanter (1 år).
Vidare redogjorde Anna-Karin Häger för hur valberedningen planerar att arbeta och styrelsen bidrog
med information om vilka typer av kompetenser som kan vara värdefulla i styrelsearbetet.
Styrelsen tackade Anna-Karin för hennes deltagande och hon lämnade mötet.
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§120.

Övriga ärenden

120.1.

Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen
Kjell Rörström rapporterade att han har varit i kontakt med Lennart Persson och att överlämning
kommer att ske i närtid. Så snart överlämning har skett kommer Kjell att kontakta övriga medlemmar i
arbetsgruppen med förhoppning att få en nystart av arbetet senast vid nyår.

120.2.

RRWC
Styrelsen uppdrog till Marie Wijkander att framföra till arbetsgruppen att ansökan om arrangemang
av officiell utställning 2016 måste vara SKK tillhanda senast 2013-12-31. Dessförinnan måste datum,
arrangerande lokalavdelning samt plats för den svenska utställningen vara beslutat.

120.3.

Lokalavdelningarnas organisation
Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström, Martin Hagberg och Lisa Zingel att försöka hitta en plats där
Fullmäktigemötet 2014 och lokalavdelningskonferensen kan hållas under samma helg.

120.4.

Översyn av SRRS lokalstadgar
Jessica Persson rapporterade att hon har kontaktat SKKs Föreningskommitté för hjälp med revidering
av lokalstadgarna och fått svar att de ska återkomma i slutet av oktober.

120.5.

Tillägg i SRRS Stadgar
Se detta protokoll §120.4.

§121.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte måndagen den 25 november klockan 19:30 via Skype.

§122.

Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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BILAGA 1 POLICY FÖR DERMOID SINUS & LIPOMA OF THE TERMINAL FILUM
1. INLEDNING
1.1.

OMFATTNING
Denna policy riktar sig till uppfödare, och omfattar hantering av Dermoid Sinus (DS) och Lipoma of
the Terminal Filum (LTF) som upptäcks innan valpen har överlåtits till sina nya ägare och därmed är
uppfödarens egendom.
Policyn omfattar inte kommunikation mellan uppfödare och valpköpare/valpägare, utan detta
förutsätts hanteras av uppfödaren på bästa möjliga sätt

2. POLICY
SRRS generella rekommendation är avlivning av valpar med konstaterad DS och/eller LTF.
Rekommendationen är till för att bespara den drabbade hunden det lidande som kan uppstå till följd av
DS/LTF samt för att skydda rasen mot spridning av dessa, med hög sannolikhet, ärftliga defekter1-3].
I vissa fall, exempelvis vid sen upptäckt av DS/LTF, kan dock operation vara ett alternativ till
avlivning.
Oavsett om uppfödaren väljer operation eller avlivning, kan tillgång till biologiska prover (blod- och
vävnadsprover) från DS- eller LTF-drabbade individer inom den svenska populationen vara en
avgörande faktor för forskningen kring DS och LTF.
2.1.

AVLIVNING
När beslutet är avlivning så ska uppfödaren uppfylla nedanstående krav för att erhålla SRRS
valphänvisning för nästkommande valpkull.
A1) Uppfödaren ska, via ”Data Om Valpkull”, informera SRRS om antal födda respektive
avlivade valpar med DS och/eller LTF. Informationen kommer att sparas i SRRS
Avelsregister.
Därutöver rekommenderar SRRS uppfödaren att om möjligt bidra till den svenska forskning som
pågår kring DS/LTF, men det är inget krav för att erhålla valphänvisning för nästkommande valpkull.
Bidrag till forskningen kan i förekommande fall ske genom att kontakta Dr Nicolette Salmon Hillbertz
(fortsättningsvis kallad NSH). All kontakt med NSH är konfidentiell och kommer inte att rapporteras
till SRRS. För att stödja forskningen så finns följande alternativ:
A2) Överlämning av levande affekterad/e valp/ar till NSH. Kontakta NSH för överenskommelse
om upphämtning.
Via en nyligen avlivad individ ges tillgång till vävnader som annars biologiskt förstörs (via
enzymer) inom 15-20 minuter efter avlivning/andningsuppehåll (RNA). Tillgång till vävnader
är oerhört viktiga, då de kan vara exklusivt avgörande rörande forskningen och framtida
molekylärgenetiska resultat.
A3) Infrysning av avlivad valp i -20 C och sedermera överlämning till NSH. Kontakta NSH för
överenskommelse om för överenskommelse om överlämning.
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PROTOKOLL
Mötesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Paragrafer

Justerat datum

SRRS Centralstyrelse

Stockholm

2013-10-27

§107 - §122

2013-10-31

År/Mötesnr

2013/8

Närvarande

Reidar Otterbjörk (ordförande), Martin Hagberg (vice ordförande), Jessica Persson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie-Louise
Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) och Margareta Lantz (suppleant). Anna-Karin Häger (sammankallande i
valberedningen) deltog vid §119.
Anmält förhinder

Marie Wijkander (ledamot), Mats Graflund (ledamot), Hélène Lewinter (ledamot) och Lennart Persson (suppleant).

A4) I det fall A2 eller A3 inte är möjligt, så rekommenderar SRRS att ett blodprov (4-8 ml) från
valpen extraheras och inkluderas i forskningsstudierna. Uppfödaren/ägaren hänvisas till NSH
för vidare instruktioner.
Dr. Nicolette Salmon Hillbertz kontaktas via telefon 0174-210 12, mobil 0733-82 99 29 eller epostadress nicolette.hillbertz@surgsci.uu.se.
2.2.

OPERATION
När beslutet är operation så ska uppfödaren uppfylla nedanstående krav för att erhålla SRRS
valphänvisning för nästkommande valpkull.
B1) Uppfödaren ska behålla äganderätten till valpen tills operationen har utförts och uppföljande
kontroll har skett av veterinärmedicinsk kirurg.
B2) Uppfödaren ska avelsspärra valpen hos Svenska Kennelklubben (SKK).
B3) Uppfödaren ska, oavsett utfallet av operationen, mellan två (2) och fyra (4) veckor efter att
operation har ägt rum skriftligen informera SRRS/AUK om vilken hund som har blivit
opererad samt det primära utfallet av operationen. Informationen kommer att sparas i SRRS
Avelsregister.
Därutöver så önskar SRRS att uppfödaren följer nedanstående rekommendationer. Detta är dock inget
krav för att erhålla valphänvisning för nästkommande valpkull.
B4) Uppfödaren bör före operation kontakta SRRS/AUK för att få rekommenderat veterinärer
med erfarenhet av framgångsrik DS-/LTF-extraktion som företrädelsevis bör användas.
B5) Uppfödaren bör bidra till DS-/LTF-forskningen genom att tillhandahålla journalkopior och
blodprov från den opererade hunden i enlighet med punkt A4.
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