
 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS Centralstyrelse 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2014-02-06 
Paragrafer 

§171 - §186 
Justerat datum 

2014-02-24 
År/Mötesnr 

2013/12 

Närvarande 

Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m §177.1 t.o.m §186, Marie Wijkander 
(ledamot), Hélène Lewinter (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m §171 t.o.m §181.3 och 
Margareta Lantz (suppleant).  

Anmält förhinder 

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

 

Justeras mötesordförande 

 
 
Reidar Otterbjörk 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Hélène Lewinter 

Protokollförare 

 
 
Jessica Persson 
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PROTOKOLL

Mötet noterade att ordinarie ledamot Mats Graflund vidmötet ersattes av suppleant Kjell Rörström 
vid §171 - §181.3 och av suppleant Margareta Lantz §182.1 - §186 och ordinarie ledamot Lisa Zingel 
ersattes av suppleant Margareta Lantz vid §171 - §176.1. 

§171. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

171.2. Val av protokolljusterare 
Hélène Lewinter utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

171.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen utan förändringar. 

§172. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2014-01-16 är justerat. 

§173. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§174. Rapport AU 

Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte. 

§175. Rapport sekreterare 

175.1. 2014-01-28 SKK: BPH-annonser till klubbtidningar 
Styrelsen noterade annonsmaterial för BPH för publicering i medlemstidning och på hemsida. 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till redaktionen för 
Ridgeback-Nytt. 

Punkten justerades omedelbart. 

175.2. 2014-01-31 SKK: Icke hänvisning 
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. 

175.3. 2014-01-31 SKK: Pedigrees 
Styrelsen noterade skrivelse från den italienska ridgebackklubben (RRCI) som önskat information om 
hur avelsspärr och rasspecifik information dokumenteras på svenska stamtavlor. 

Styrelsen noterade att skrivelsen har besvarats av Reidar Otterbjörk och ärendet lades till 
handlingarna. 
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175.4. 2014-02-05 SKK: Icke hänvisning 
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. 

175.5. 2014-02-05 SKK: Information om Nationellt dopingreglemente 
Styrelsen noterade information från SKK gällande att nationellt dopingreglemente för hund har 
uppdaterats. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och 
lokalavdelningarna för kännedom. 

175.6. 2014-02-06 SKK: Nytt FCI-arvode för domare på utställning från 2014-01-01 
Styrelsen noterade information från SKK gällande nytt FCI-arvode för exteriördomare gällande från 
och med 2014-01-01. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och 
lokalavdelningarna för kännedom. 

175.7. 2014-02-05 SKK: Ansökningstider för agilitytävlingar 
Styrelsen noterade information från SBK gällande att ansökan om arrangemang av officiell 
agilitytävling under perioden 2014-07-01 – 2014-12-31 ska vara SBK tillhanda senast 2014-03-15. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

175.8. 2014-02-05 SKK: Ansökan om tävling i rallylydnad 
Styrelsen noterade information från SBK gällande att ansökan om arrangemang av officiell rally-
lydnadstävling under perioden 2014-07-01 – 2014-12-31 ska vara SBK tillhanda senast 2014-03-15. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

§176. Ekonomiärenden 

176.1. Resultat- och balansrapport 
Inget att rapportera. 
 

Lisa Zingel deltog i mötet. 

§177. Medlemsärenden 

177.1. 2014-01-16, 2014-01-21, 2014-01-23, 2014-01-28, 2014-01-30, 2014-02-04 och 2014-02-06 SKK: 
Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart 

177.2. 2014-01-16, 2014-01-21, 2014-01-23, 2014-01-28, 2014-01-30, 2014-02-04 och 2014-02-06 SKK: 
Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 
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177.3. 2014-02-01 SKK: Medlemsstatistik 2014-01-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

177.4. 2014-02-01 SKK: Nya medlemmar 2014-01-01 – 2014-01-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

177.5. 2014-02-01 SKK: U-märkta medlemmar 2014-01-01 – 2014-01-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

177.6. 2014-02-01 SKK: Medlemslista 2014-01-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

§178. Avels- & uppfödarärenden 

178.1. SRRS/AUKs Verksamhetsberättelse 2013 och Verksamhetsplan 2014 
Styrelsen noterade att SRRS/AUK har inkommit med en verksamhetsberättelse för 2013 och en 
verksamhetsplan för 2014 och tackade för detta och särskilt för mycket lättöverskådliga dokument. 

Styrelsen beslutade att godkänna SRRS/AUKs verksamhetsberättelse 2013 och verksamhetsplan 
2014. 

178.2. Enkät om hudproblem och allergi 
Styrelsen noterade att SRRS/AUK har inkommit med ett förslag till en webbenkät för distribution till 
aktiva uppfödare i Sverige. Syftet med enkäten är att få en översikt över hur utbrett problemet med 
allergi och allergiliknande problem/symptom är hos rhodesian ridgeback I Sverige. SRRS/AUK 
önskar att styrelsen återkommer med respons på förslaget. 

Styrelsen beslutade att ta del av förslaget till nästa styrelsemöte. 

§179. Mentalitetsärenden 

179.1. SRRS/MKs Verksamhetsberättelse 2013 och Verksamhetsplan 2014 
Inget att rapportera. 

§180. Tävlingsärenden 

180.1. SRRS/TKs Verksamhetsberättelse 2013 och Verksamhetsplan 2014 
Inget att rapportera. 
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180.2. Medlemmar i SRRS/TK 2014 
Styrelsen noterade att rekryteringsarbete pågår. 

180.3. Samarbetsavtal fodersponsor 
Lisa Zingel rapporterade att avtalet ännu inte är påskrivet. 

180.4. SRRS Vandringspriser 
Inget att rapportera. 

180.5. Publicering av vinnarlistor 2013 
Styrelsen noterade att SRRS/TK har inkommit med en förfrågan gällande att få publicera SRRS 
fastställda vinnarlistor 2013 i lokalavdelningarnas grupper på Facebook. Förfrågan görs med 
anledning av att det för närvarande inte går att uppdatera hemsidan samt att SRRS medlemstidning 
inte planeras nå medlemmarna förrän under vecka 14 2014. 

Styrelsen beslutade att med anledning av ovanstående bifalla att vinnarlistorna publiceras på 
Facebook, dock utan ägarens namn. 

§181. Marknads- & informationsärenden 

181.1. Ridgeback-Nytt 
Inget att rapportera. 

181.2. Hemsida 
Jessica Persson rapporterade att arbetet med den nya hemsidan pågår. 

181.3. Årsbok 
Inget att rapportera. 
 

Kjell Rörström lämnade mötet. 

§182. Rapport lokalavdelningar 

182.1. 2014-02-02 SRRS/Skåne: Protokoll från styrelsemöte 2014-01-07. 
Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna utan åtgärd. 

182.2. 2014-02-04 SRRS/Mellan: Protokoll från konstituerande möte 2014 
Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna utan åtgärd. 

182.3. SRRS/Västras årsmöte 2014 
Styrelsen noterade att SRRS/Västras styrelse har flyttat fram lokalavdelningens årsmöte till 2014-02-
23 med anledning av att valberedningen inte har lyckats finna ett stadgeenligt antal kandidater till 
nästa års lokalstyrelse. 

Styrelsen noterade vidare att SRRS/Västras styrelse i samarbete med den lokala valberedningen har 
gjort utskick tillsamtliga medlemmar där de förklarar situationen och hoppas att på så sätt finna 
kandidater till en stadgeenlig styrelse. Enligt rapport från Marie Wijkander har responsen dock varit 
låg. 
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182.4. Ansökan om byte av lokalavdelning 
Styrelsen noterade ansökan från Jeanette Wiklund om att få byta lokalavdelningstillhörighet från 
SRRS/Mellan till SRRS/Norra eftersom hon är folkbokförd i Karlstad men bor och arbetar i 
Örnsköldsvik. 

Styrelsen beslutade att bifalla ansökan under förutsättning att SRRS/Norra inte har några 
invändningar. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta SRRS/Norra med förfrågan samt i 
förekommande fall snarast rapportera ändringen till SKK som handhar medlemsregistret. 

Punkten justerades omedelbart. 

§183. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§184. Övriga ärenden 

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

184.2. RRWC 2016 
Styrelsen noterade att RRWC-gruppen har inkommit med en presentation av Scandic Hotel i Lund 
samt ett förslag till budget för evenemagnet. RRWC-gruppen önskar motta styrelsens godkännande av 
budgeten senast 2014-02-15. 

Styrelsen beslutade att godkänna RRWC-gruppens förslag till budget. 

184.3. Lokalavdelningskonferens 
Styrelsen beslutade att hålla ett informellt arbetsmöte inför lokalavdelningskonferensen den 18 
februari 2014 klockan 19:30 via Skype. 

184.4. SRRS Fullmäktigemöte 2014 
Inget att rapportera. 

§185. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte tisdagen den 4 mars 2014 klockan 19:30 via Skype. 

§186. Mötets avslutande 

Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.  

 

 


