PROTOKOLL
Mötesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Paragrafer

Justerat datum

SRRS Centralstyrelse

Skype

2014-03-04

§187 - §202

2014-03-05

År/Mötesnr

2013/13

Närvarande

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

Marie-Louise Folkesson (ledamot), 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
och ordinarie ledamot Marie-Louise Folkesson ersattes av suppleant Margareta Lantz.
§187.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

187.1.

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

187.2.

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

187.3.

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen utan förändringar.

§188.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2014-02-06 är justerat.

§189.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§190.

Rapport AU
Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte.

§191.

Rapport sekreterare

191.1.

2014-02-10 Svenska Schweisshundklubben: Viltspårshundveckan
Styrelsen noterade inbjudan från Svenska Schweisshundklubben till Viltspårvecka den 5-13 juli 2014.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom samt redaktionen för Ridgeback-Nytt för publicering i kommande nummer av
medlemstidningen i mån av plats.
Punkten justerades omedelbart.

191.2.

2014-02-14 och 2014-02-28 SKK: Informationsmaterial till utställningskataloger
Styrelsen noterade information från SKK om gällande informationsmaterial till utställningskataloger.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.

191.3.

2014-02-17 SKK: Ny styrelse 2014
Styrelsen noterade information från SKK gällande inrapportering av ny styrelse 2014.
Styrelsen uppdrog till SRRS sekreterare att rapportera efterfrågade uppgifter efter det konstituerande
styrelsemötet 2014-04-05.
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Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie Wijkander (ledamot), Hélène Lewinter
(ledamot), Kjell Rörström (suppleant) och Margareta Lantz (suppleant).
Anmält förhinder

Marie-Louise Folkesson (ledamot), Martin Hagberg (vice ordförande), Mats Graflund (ledamot) och Lennart Persson (suppleant).

191.4.

2014-02-17 SKK: Icke hänvisning
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.

191.5.

2014-02-20 Medlem: Domän rhodesian-ridgeback.se
Styrelsen noterade förfrågan från medlem gällande om SRRS vill överta domänen rhodesianridgeback.se.
Styrelsen tackade för det vänliga erbjudandet och beslutade att SRRS gärna övertar domänen och
uppdrog till Jessica Persson att meddela berörd medlem beslutet.

191.6.

2014-02-28 SKK: Uppdatering av kontaktpersoner
Styrelsen noterade information från SKK gällande inrapportering av ny klubbkontakt (KKO) och
avikontakt (AKO) 2014.
Styrelsen uppdrog till SRRS sekreterare att rapportera efterfrågade uppgifter efter det konstituerande
styrelsemötet 2014-04-05.

191.7.

§192.
192.1.

2014-02-24 SKK: Åter 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.
Ekonomiärenden
Resultat- och balansrapport
Styrelsen noterade att resultat- och balansrapport per 2013-12-31 har inkommit från kassör Sonja
Nilsson och tackade för detta.
Styrelsen noterade att SRRS resultat 2013 blev en vinst á 29.876,60 exklusive lokalavdelningarnas
resultat och 70.338,97 inklusive lokalavdelningarnas resultat.

§193.
193.1.

Medlemsärenden
2014-02-11, 2014-02-13, 2014-02-18, 2014-02-20 och 2014-02-25 SKK: Nya ägare i raser
tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

193.2.

2014-02-11, 2014-02-13, 2014-02-18, 2014-02-20 och 2014-02-25 SKK: Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd.

193.3.

2014-03-01 SKK: Medlemsstatistik 2014-02-28
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
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Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie Wijkander (ledamot), Hélène Lewinter
(ledamot), Kjell Rörström (suppleant) och Margareta Lantz (suppleant).
Anmält förhinder

Marie-Louise Folkesson (ledamot), Martin Hagberg (vice ordförande), Mats Graflund (ledamot) och Lennart Persson (suppleant).

193.4.

2014-03-01 SKK: Nya medlemmar 2014-01-02 – 2014-02-28
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

193.5.

2014-03-01 SKK: U-märkta medlemmar 2014-02-01 – 2014-02-28
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

193.6.

2014-03-01 SKK: Medlemslista 2014-02-28
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

§194.
194.1.

Avels- & uppfödarärenden
Enkät om hudproblem och allergi
Styrelsen konstaterade att pga arbetet med lokalavdelningskonferens och Fullmäktigehandlingar så har
styrelsen tyvärr inte hunnit ta del av förslaget som planerat.
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till första styrelsemötet efter SRRS Fullmäktigemöte 2014.

§195.
195.1.

Mentalitetsärenden
SRRS/MKs Verksamhetsberättelse 2013 och Verksamhetsplan 2014
Styrelsen noterade att SRRS/MK 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/MKs verksamhetsberättelse 2013 och verksamhetsplan
2014.
Punkten justerades omedelbart.

§196.
196.1.

Tävlingsärenden
SRRS/TKs Verksamhetsberättelse 2013 och Verksamhetsplan 2014
Styrelsen noterade att SRRS/TK 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/TKs verksamhetsberättelse 2013 och verksamhetsplan
2014.
Punkten justerades omedelbart.
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Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie Wijkander (ledamot), Hélène Lewinter
(ledamot), Kjell Rörström (suppleant) och Margareta Lantz (suppleant).
Anmält förhinder

Marie-Louise Folkesson (ledamot), Martin Hagberg (vice ordförande), Mats Graflund (ledamot) och Lennart Persson (suppleant).

196.2.

Medlemmar i SRRS/TK 2014
Styrelsen noterade att Jeanette Wiklund, efter förfrågan från Jessica Persson, glädjande har accepterat
att ingå i SRRS/TK under 2014.
Styrelsen beslutade därmed att tillsätta Jeanette Wiklund som ledamot i SRRS/TK under perioden
2014-03-05 – 2014-12-31.
Punkten justerades omedelbart.

196.3.

Samarbetsavtal fodersponsor
Styrelsen noterade att pga ett missförstånd så har avtalet inte kommit Reidar Otterbjörk tillhanda för
undertecknande.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att uppdatera avtalet enligt överenskommelse mellan Lisa
Zingel och James Wellbeloved och skicka detsamma till Reidar Otterbjörk för undertecknande.

196.4.

SRRS Vandringspriser
Reidar Otterbjörk rapporterade att han sedan föregående styrelsemöte har sökt Martin Hagberg vid ett
flertal tillfällen utan framgång.
Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att hämta dokumentationen över vandringspriserna hos Martin
Hagberg.

196.5.

SRRS/Västras utställningar 2014, 2015 och 2016
Styrelsen noterade att sedan SRRS/Västras medlemmar vid lokalavdelningens årsmöte 2014-02-23 har
beslutat att lägga lokalavdelningen vilande så står nedanstående utställningsarrangemang utan
arrangör.
• 2014-05-11

Vårgårda

• 2014-06-14/15

Tjolöholm (BISS-14)

• 2015-06-28

Borås

• 2016-06-11

Göteborg (ej beviljad av SKK)

Styrelsen har kontaktat SRRS/Skåne med förfrågan om de kan tänka sig att ta över arrangemangen av
SRRS/Västras utställningar 2014 ifall SKK tillåter att de flyttas till Skåne.
SRRS/Skåne har meddelat att de inte har möjlighet att arrangera utställning 2014-05-11, dels på grund
av att denna sammanfaller med närliggande utställning i Danmark och dels pga andra åtaganden.
Styrelsen beslutade därför att ansöka hos SKK/ UtstK om att få ställa in utställningen trots att
tidsfristen för ändring av utställningar 2014 sedan länge har passerat.
SRRS/Skåne har meddelat att de är positiva till att arrangera BISS-14 2014-06-14/15 under
förutsättning att arrangemanget kan flyttas till Skåne och att SRRS centralt är behjälpliga inför och
under utställningen vilket styrelsen givetvis kommer att vara. SRRS/Skåne arbetar för närvarande med
att hitta en lämplig utställningsplats som är tillgänglig med kort varsel.
Styrelsen beslutade att ansöka hos SKK/UtstK om att få flytta utställningen från Kungsbacka till plats
i Skåne så snart SRRS/Skåne har återkommit med ny ort.
Styrelsen beslutade att ansöka hos SKK/UtstK om att få ställa in utställningarna 2015-06-28 i Borås
och 2016-06-11 i Göteborg då styrelsen inte bedömer att någon annan lokalavdelning har resurser att
genomföra dessa utöver redan planerade utställningsarrangemang.
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Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie Wijkander (ledamot), Hélène Lewinter
(ledamot), Kjell Rörström (suppleant) och Margareta Lantz (suppleant).
Anmält förhinder

Marie-Louise Folkesson (ledamot), Martin Hagberg (vice ordförande), Mats Graflund (ledamot) och Lennart Persson (suppleant).

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att sammanställa en ansökan om ändringar enligt ovan och
skicka den till SKK/UtstK så snart SRRS/Skåne har återkommit med plats för BISS-14.
§197.
197.1.

Marknads- & informationsärenden
Ridgeback-Nytt
Reidar Otterbjörk rapporterade att manusstopp för nummer 1 2014 har passerat men att det fortfarande
inkommer material.
Vidare finns det risk att numret kommer att bli försenat då redaktionen måste invänta besked om
ändringar av SRRS/Västras utställningsarrangemang enligt §196.5 ovan.

197.2.

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

197.3.

Årsbok
Styrelsen noterade att Sonja Nilsson har inkommit med ett första utkast till årsboken 2013.

§198.

Rapport lokalavdelningar

198.1.

2014-02-10 SRRS/Västra: Protokoll från styrelsemöte 2013-10-29
Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna utan åtgärd.

198.2.

2014-02-14 SRRS/Mellan: Protokoll från årsmöte 2014-02-02
Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna utan åtgärd.

198.3.

2014-02-19 SRRS/Norra: Protokoll från årsmöte och konstituerande möte 2014-02-16
Styrelsen tackade för protokollen.
Styrelsen noterade att SRRS/Norras årsmöte har uppdragit till lokalstyrelsen att utse en lokal
valberedning innan lokalstyrelsens nästa ordinarie styrelsemöte. SRRS styrelse vill för framtida
årsmöten uppmärksamma SRRS/Norras medlemmar på att detta förfarande inte är lämpligt då
valberedningen ska arbeta fristående från lokalstyrelsen.
Styrelsen noterade vidare att SRRS/Norras styrelse håller nästa styrelsemöte 2014-03-31 och önskar
därmed att en förteckning över utsedd lokal valberedning är SRRS/C tillhanda senast 2014-04-07.
Punkten justerades omedelbart.

198.4.

2014-03-04 SRRS/Västra: Protokoll från årsmöte 2014-02-23
Styrelsen tackade för protokollet.
Styrelsen noterade att SRRS/Västras medlemmar, vid lokalavdelningens årsmöte 2014-02-23, har
beslutat att föreslå SRRS styrelse att lokalavdelningen läggs vilande. Detta då det saknas tillräckligt
många medlemmar som kan tänka sig att arbeta ideellt för att kunna bilda en stadgeenlig lokalstyrelse.
Styrelsen beslutade att bifalla årsmötets förslag och SRRS/Västra läggs omedelbart vilande.
Styrelsen noterade att SRRS/Västras kassör har överfört lokalavdelningens samtliga likvida tillgångar
a’ 21.511,32 sek till SRRS plusgiro för att fonderas under fem år alternativt fördelas vid en eventuell
omorganisation av SRRS lokalavdelningar.
Styrelsen uppdrog till SRRS/Västras firmatecknare Johanna Björkgård Wirell eller Johan Karlsson att
avsluta SRRS/Västras organisationsnummer 802445-6066 och plusgirokonto 39 09 80-1 samt
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Närvarande

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

Marie-Louise Folkesson (ledamot), Martin Hagberg (vice ordförande), Mats Graflund (ledamot) och Lennart Persson (suppleant).

ombesörja att allt material lämnas till Marie Wijkander som representant för SRRS styrelse senast
2014-03-16.
Punkten justerades omedelbart.
§199.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§200.

Övriga ärenden

200.1.

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

200.2.

RRWC 2016
Marie Wijkander rapporterade att hon, tillsammans med Margareta Lantz och Marie-Louise
Folkesson, har haft ett möte med Lund Convention Bureau för att diskutera hur SRRS kan samarbeta
med Lunds kommun under arrangemanget.

200.3.

SRRS Fullmäktigemöte 2014
• Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsen beslutade att godkänna förslag till Verksamhetsberättelse 2013 med ändringar och
uppdrog till Jessica Persson att infoga denna i Fullmäktigehandlingarna
• Revisorernas berättelse 2014
Styrelsen noterade att revisorernas berättelse ännu inte har inkommit. Styrelsen uppdrog till
Jessica Persson att infoga berättelsen i Fullmäktigehandlingarna när den har inkommit.
• Verksamhetsplan 2014
Styrelsen beslutade att godkänna förslag till Verksamhetsplan 2014 och uppdrog till Jessica
Persson att infoga denna i Fullmäktigehandlingarna
• Budget 2013
Styrelsen beslutade att godkänna förslag till rambudget 2014-2016 med ändringar och uppdrog
till Jessica Persson att infoga denna i Fullmäktigehandlingarna.
• Valberedningens förslag 2014
Styrelsen noterade att valberedningens förslag ännu inte har inkommit. Styrelsen uppdrog till
Jessica Persson att infoga förslaget i Fullmäktigehandlingarna när det har inkommit.
• Övriga ärenden
Styrelsen noterade att inga motioner har inkommit till Fullmäktigemötet.

200.4.

Lokalavdelningskonferens
Styrelsen gick igenom programmet och det framtagna underlaget för konferensen.
Styrelsen beslutade att hålla ett informellt arbetsmöte inför lokalavdelningskonferensen 2014-03-25
klockan 19:30 via Skype.

§201.

Nästa styrelsemöte
Bordlägges till styrelsens konstituerande möte 2014-03-05.

Justeras mötesordförande

Justeras protokolljusterare

Protokollförare

Reidar Otterbjörk

Hélène Lewinter

Jessica Persson

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

Sida 6/7

PROTOKOLL
Mötesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Paragrafer

Justerat datum

SRRS Centralstyrelse

Skype

2014-03-04

§187 - §202

2014-03-05

År/Mötesnr

2013/13

Närvarande

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

§202.

Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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