PROTOKOLL
Mötesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Paragrafer

Justerat datum

SRRS Centralstyrelse

Skype

2013-11-25

§123 - §138

2013-12-02

År/Mötesnr

2013/9

Närvarande

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

Martin Hagberg (vice ordförande), Mats Graflund (ledamot) och Lennart Persson (suppleant).

Mötet noterade att ordinarie ledamot Mats Graflund vid mötet ersattes av suppleant Kjell Rörström.
§123.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

123.1.

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

123.2.

Val av protokolljusterare
Lisa Zingel utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

123.3.

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen utan förändringar.

§124.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2013-10-27 är justerat.

§125.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§126.

Rapport AU
Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte.

§127.

Rapport sekreterare

127.1.

2013-10-25 SKK: Info om åter 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.

127.2.

2013-10-30 SKK: Info om åter 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.

127.3.

2013-11-07 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.

127.4.

2013-11-14 SKK: Inbjudan till utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning 22-23 februari
2014
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning 22-23
februari 2014.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
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Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie Wijkander (ledamot), Hélène Lewinter
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§128.
128.1.

§129.

Ekonomiärenden
Resultat- och balansrapport
Inget att rapportera.
Medlemsärenden

129.1.

2013-10-24, 2013-10-29, 2013-10-31, 2013-11-12, 2013-11-14 och 2013-11-19 SKK:
Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

129.2.

2013-10-24, 2013-10-29, 2013-10-31, 2013-11-12, 2013-11-14 och 2013-11-19 SKK:
Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd.

129.3.

2013-11-01 SKK: Medlemsstatistik 2013-10-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

129.4.

2013-11-01 SKK: Nya medlemmar 2013-10-01 - 2013-10-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

129.5.

2013-11-01 SKK: U-märkta medlemmar 2013-10-01 - 2013-10-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

129.6.

2013-11-01 SKK: Medlemslista 2013-10-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

§130.
130.1.

Avels- & uppfödarärenden
Medlemmar i SRRS/AUK 2014
Styrelsen noterade att samtliga medlemmar i SRRS/AUK, efter förfrågan från Jessica Persson, har
meddelat att de önskar fortsätta sitt uppdrag i kommittén under 2014.
Styrelsen beslutade därmed att SRRS/AUK under perioden 2014-01-01 -- 2014-12-31 ska bestå av
Maria Kierkegaard-Lundström (sammankallande), Canan Dogan (ledamot) och Nina Berg (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.
Punkten justerades omedelbart.
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Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie Wijkander (ledamot), Hélène Lewinter
(ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) och Margareta Lantz (suppleant).
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Martin Hagberg (vice ordförande), Mats Graflund (ledamot) och Lennart Persson (suppleant).

130.2.

§131.
131.1.

§132.
132.1.

Handlingsplan Degenerativ Myelopati (DM)
Styrelsen noterade att p.g.a tidsbrist har en artikel gällande kartläggning av DM hos svenskägda
Rhodesian ridgebacks inte hunnit färdigställas till Ridgeback-Nytt nummer 4/2013 i enlighet med
beslut vid styrelsemöte 2013-10-27 §14.3.
Styrelsen beslutade därför att artikeln istället ska införas i Ridgeback-Nytt nummer 1/2014.
Styrelsen beslutade vidare att revidera beslut fattat vid styrelsemöte 2013-10-27 §14.3 gällande
testresultat som inte baseras på blodprov. Testresultat som inte baseras på blodprov kommer istället att
föras in i Avelsregistret om de är utförda före 2014-05-01, därefter kommer endast blodprovsresultat
att dokumenteras.
Styrelsen noterade vidare att Martin Hagberg har varit i kontakt med Laboklin och att de kan erbjuda
SRRS medlemmar 15% rabatt på deras ordinarie pris för gentest via blodprov. Detta under
förutsättning att medlemskapet dokumenteras på Laboklins inlämingsformulär.
Styrelsen uppdrog till de personer som arbetar med artikeln till Ridgeback-Nytt att införa information
om rabatt samt att denna ges gentemot uppvisande av medlemskort/medlemsnummer och att
veterinären dokumenterar medlemskapet i samband med provtagning.
Mentalitetsärenden
Medlemmar SRRS/MK
Styrelsen noterade att samtliga medlemmar i SRRS/MK, efter förfrågan från Kjell Rörström, har
meddelat att de önskar fortsätta sitt uppdrag i kommittén under 2014.
Styrelsen beslutade därmed att SRRS/MK under perioden 2014-01-01—2014-12-31 ska bestå av
Catharina Tandefeldt (sammankallande), Johanna Segerlund (ledamot), Petra Väljä (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.
Punkten justerades omedelbart.
Tävlingsärenden
Medlemmar SRRS/TK
Styrelsen noterade att Lisa Zingel har varit i kontakt med sammankallande Camilla Holm som
meddelat att hon önskar fortsätta sitt uppdrag i kommittén under 2014. Enligt besked från Camilla så
önskar Cornelia Svensson och Karin Berngard att avsluta sina uppdrag i SRRS/TK efter årsskiftet.
Styrelsen beslutade därmed att Camilla Holm ska vara sammankallande i SRRS/TK under perioden
2014-01-01—2014-12-31.
Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att kontakta Hanna Karlsson och till Reidar Otterbjörk att kontakta
Johanna Falk med förfrågan om de står till styrelsens förfogande under perioden 2014-01-01 -2014-12-31.
Styrelsen uppdrog till Hélène Lewinter att kontakta föreslagen kandidat till att ingå i SRRS/TK under
perioden 2014-01-01—2014-12-31.
Punkten justerades omedelbart.
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132.2.

BISS-13 Resultatredovisning
Styrelsen noterade att BISS-gruppen har inkommit med en ekonomisk resultatredovisning för BISS13 för granskning. Styrelsen noterade att evenemanget gav ett positivt resultat a’ 10.631,11 sek.
Styrelsen beslutade att godkänna resultatredovisningen utan ändringar.

132.3.

Utställningsprogram 2016
Styrelsen noterade att SRRS/TK ännu inte har inkommit med en sammanställning över
lokalavdelningarnas önskemål om arrangemang av officiella utställningar 2014 samt kommitténs
rekommendation.
Enligt rapport från Jessica Persson, som varit i kontakt med kommitténs sammankallande Camilla
Holm, så beror detta på att en del utställningar, av varierande skäl, inte har kunnat hållas enligt
lokalavdelningarnas önskemål och därför måste ansökta utställningsdatum revideras. SRRS/TK har
också problem att finna någon lokalavdelning som är villig att arrangera BISS-16.
Mot bakgrund av ovanstående uppdrog styrelsen till SRRS/TK att istället inkomma till SRRS/C med
en komplett sammanställning absolut senast 2013-12-13.

132.4.

Samarbetsavtal fodersponsor
Inget att rapportera.

132.5.

SRRS Vandringspriser
Styrelsen noterade att Martin Hagberg, enligt uppdrag från styrelsemöte 2013-08-06 § 68.1, ännu inte
har inkommit med en sammanställning över de vandringspriser som mottagits respektive delats ut vid
BISS-13 samt vilka som är mottagarna.

§133.

Marknads- & informationsärenden

133.1.

Ridgeback-Nytt
Reidar Otterbjörk rapporterade att Ridgeback-Nytt nummer 4 planeras att skickas till tryckeriet under
innevarande vecka för distribution innan jul.

133.2.

Hemsida
Jessica Persson rapporterade att arbetet med den nya hemsidan har återupptagits.

133.3.

Årsbok
Inget att rapportera.

§134.
134.1.

§135.

Rapport lokalavdelningar
2013-11-13 SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2013-11-11
Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna utan åtgärd.
Rapport valberedning
Inget att rapportera.
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Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie Wijkander (ledamot), Hélène Lewinter
(ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) och Margareta Lantz (suppleant).
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Martin Hagberg (vice ordförande), Mats Graflund (ledamot) och Lennart Persson (suppleant).

§136.

Övriga ärenden

136.1.

Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen
Kjell Rörström rapporterade att han har för avsikt att starta upp arbetsgruppen på nytt efter nyår.

136.2.

RRWC
Marie Wijkander rapporterade att för närvarande arbetar arbetsgruppen med att färdigställa en budget
samt att utvärdera inkomna förslag till logotyp.

136.3.

Lokalavdelningskonferens
Lisa Zingel rapporterade att hon funnit en lämplig plats i Stockholmstrakten för
lokalavdelningskonferens den 5-6 april 2014 i samband med Fullmäktigemötet 2014.
Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att undersöka kostnadsbilden ytterligare innan beslut fattas.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att informera lokalavdelningarna om planerat datum och ort för
konferensen.

136.4.

Fullmäktigemöte 2014
Styrelsen beslutade att SRRS Fullmäktigemöte 2014 ska hållas den 5 april 2014 klockan 11:00 i
Stockholmstrakten. Lisa Zingel arbetar med att finna lämplig plats, se detta protokoll §136.3.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att ombesörja att kallelse till Fullmäktigemötet publiceras i
Ridgeback-Nytt nummer 4 2013.

136.5.

Översyn av SRRS lokalstadgar
Jessica Persson rapporterade att hon haft ett telefonmöte med Per-Inge Johansson (SKKs
Föreningskommitté) och tillsammans med honom gått igenom de ändringar som behöver göras i
SRRS lokala för lokalavdelningar för att de ska följa SKKs typstadgar gällande från 2012-01-01.
Styrelsengick igenom förslaget till reviderade lokalstadgar och identifierade ett antal ändringar.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att uppdatera förslaget och distribuera till styrelsen för
fastställande vid nästa styrelsemöte.

136.6.

Tillägg i SRRS Stadgar
Vid SRRS Fullmäktigemöte 2013 uppdrogs styrelsen att kontrollera med SKK om det är möjligt att
vid Fullmäktigemötet 2014 justera stadgarna så att det framgår när Fullmäktigemötet senast ska vara
utlyst. Detta för att säkerställa att ärenden till behandling vid Fullmäktigemötet hinner anmälas till
styrelsen i enlighet med §7 Mom 7, dvs senast sju veckor före ordinarie Fullmäktigemöte.
Jessica Persson har kontrollerat ovanstående med Per-Inge Johansson (SKKs Föreningskommitté) som
rekommenderar att detta hanteras genom att Fullmäktigemötet uppdrar till styrelsen att utlysa
Fullmäktigemötet senast en angiven tidpunkt.
Styrelsen ansåg därmed att Fullmäktigemötets uppdrag har fullföljts och återrapportering kommer att
ske i SRRS Verksamhetsberättelse 2013.

136.7.

Tackgåvor
Styrelsen beslutade att en”tackgåva” a’ 170 sek/st ska skickas till de personer inom SRRS som har
engagerat sig lite extra i föreningen under året. Styrelsen uppdrog till Marie Wijkander att ombesörja
beställningen.
Punkten justerades omedelbart.
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Martin Hagberg (vice ordförande), Mats Graflund (ledamot) och Lennart Persson (suppleant).

§137.

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

§138.

Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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