PROTOKOLL
Mötesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Paragrafer

Justerat datum

SRRS Centralstyrelse

Skype

2014-06-24

§43 - §58

2014-07-12

År/Mötesnr

2014/4

Närvarande

Reidar Otterbjörk (ordförande), Lisa Zingel (vice ordförande) fr.o.m §50.1, Jessica Persson (sekreterare), Marie Wijkander
(ledamot), Hélène Lewinter (ledamot), Kjell Rörström (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda
Andersson (suppleant), Joakim Dahlberg (suppleant) och Sophie Seton (suppleant).
Anmält förhinder

-

Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa Zingel vid mötet ersattes av suppleant Ellinor Drakensjö
fr.o.m §43 t.o.m §49.6.
§43.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

43.1.

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

43.2.

Val av protokolljusterare
Marie Wijkander utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

43.3.

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar.

§44.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2014-05-20 är justerat.

§45.

Bordlagda ärenden.
Inga bordlagda ärenden.

§46.

Rapport AU
Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte.

§47.

Rapport sekreterare

47.1.

2014-05-26 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.

47.2.

2014-05-26 SKK: Auktorisation exteriördomare
Styrelsen noterade att Gina Ekström Persson har auktoriserats att döma rhodesian ridgeback vid
officiell utställning och välkomnade henne som exteriördomare av rasen.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och
lokalavdelningarna för kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.

47.3.

2014-06-02 SKK: DN-beslut och protokoll
Styrelsen noterade disciplinnämndens beslut från sammanträde 2014-02-21. Styrelsen noterade att
inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

47.4.

2014-05-27 SKK: CS nr 2-2014
Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS sammansträde 2014-04-09 för kännedom. Protokollet lades
till handlingarna utan åtgärd.
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47.5.

2014-06-09 SKK: OBS korrigering av 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.

47.6.

2014-06-10 SKK: Protokollsutdrag UtstK 3-2014
Styrelsen noterade information från SKK gällande vikten av att alla funktionärer som arbetar på
utställning informeras om att de ska vidarebefordra alla ärenden och händelser utöver det vanliga de
får kännedom om till bestyrelsen.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och
lokalavdelningarna för kännedom.

47.7.

2014-06-11 SKK: Inbjudan till utbildning i föreningsteknik
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till utbildning i föreningsteknik i Umeå 2014-08-16.
Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/Norra för
kännedom och informationen lades till handlingarna.

47.8.

2014-06-12 SKK: Inventering av raskompendium
Styrelsen har verifierat med Sonja Nilsson, författare av raskompendiet, att SRRS har tillstånd att
nyttja de bilder och texter som finns i raskompendiet och kan därför inte finna något hinder för att
raskompendiet publiceras på huvudorganisationens hemsida.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att fylla i bifogat formulär och sända detsamma till SKK innan
2014-09-30.

47.9.

2014-06-22 STOKK: Inbjudningar från Stockholms Kennel Klubb
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till utbildning av ”certifierad utställnings arrangör" (CUA) i
Stockholm 2014-11-29/30 samt till Solvalla EXPO Hund & Husdjur 2014-08-23/24.
Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/Stockholm.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att även vidarebefordra informationen till övriga
lokalavdelningar och ärendet lades till handlingarna.

§48.

Ekonomiärenden
Inget att rapportera.

§49.

Organisations- och medlemsärenden

49.1.

2014-05-22, 2014-05-27, 2014-06-03, 2014-06-10, 2014-06-12, 2014-06-17 och 2014-06-19 SKK:
Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

49.2.

2014-05-22, 2014-05-27, 2014-06-03, 2014-06-10, 2014-06-12, 2014-06-17 och 2014-06-19 SKK:
Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd.
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49.3.

2014-06-01 SKK: Medlemsstatistik 2014-05-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

49.4.

2014-06-01 SKK: Nya medlemmar 2014-05-01 – 2014-05-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

49.5.

2014-06-01 SKK: U-märkta medlemmar 2014-05-01 – 2014-05-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

49.6.

2014-06-01 SKK: Medlemslista 2014-05-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

§50.
50.1.

Avels- & uppfödarärenden
Medlemmar SRRS/AUK
Jessica Persson rapporterade att förslaget om ny medlem i SRRS/AUK har vidarebefordrats till
kommittén.
I enlighet med förslag som uppkom vid SRRS Lokalavdelningskonferens 2014 så står SRRS inför en
eventuell översyn av SRRS/AUKs organisation. Efter samråd med SRRS/AUK beslutade styrelsen
att avvakta med fler medlemmar i SRRS/AUK tills beslut har fattats gällande den framtida
organisationen och styrelsen hoppas då att kunna få återkomma till föreslagen person i ärendet.

§51.

Mentalitetsärenden
Inget att rapportera.

§52.

Tävlingsärenden

52.1.

BISS-14
SRRS/C tackade SRRS/Skåne för en väl genomförd utställning och ser fram emot att få ta del av den
ekonomiska resultatredovisningen.

52.2.

SRRS Vandringspriser
Margareta Lantz rapporterade att samtliga vandringspriser återlämnades till BISS-14 och har delats ut
på nytt under utställningsdagarna. Samtliga vandringspriser har kvitterats av mottagarna och ska
återlämnas till SRRS innan BISS-15.
Styrelsen uppdrog till Margareta Lantz att i god tid innan BISS-15 kontakta mottagarna och påminna
om att priset ska returneras till SRRS.
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52.3.

§53.
53.1.

Centrala sponsorer
Inget förslag på olika typer av sponsorpaket för centrala sponsorer har inkommit till SRRS/C.
Kommunikationsärenden
Ridgeback-Nytt
Reidar Otterbjörk rapporterade att nästa manusstopp för medlemstidningen är 2014-05-26, men att det
är ont om artiklar i det kommande numret.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att, i egenskap av redaktör, kontakta lokalavdelningarna och
be att de sänder in reportage från sina olika aktiviteter runt om i landet.

53.2.

Hemsida
Jessica Persson rapporterade att utbildning ännu inte skett av SRRS/Skånes webbredaktör (Anna
Engfeldt).

53.3.

Årsbok
Reidar Otterbjörk rapporterade att större delen av de exemplar som fanns vid BISS-14 var feltryckta
och kommer att ersättas med nya exemplar.

§54.
54.1.

Rapport lokalavdelningar
2014-05-30 SRRS/Norra: Søknad fra SRRS Norra - økonomisk støtte til LyckoRRuset 2014
Styrelsen har mottagit en ansökan från SRRS/Norra om ekonomiskt bidrag a’ 7.000 sek för
genomförande av medlemsaktiviteten ”LyckoRRuset”. Bidraget ska till största del användas för att
täcka den budgeterade förlusten som främst beror på höga reskostander till följd av långa avstånd.
Styrelsen beslutade att bekosta planhyra a’ 700 sek samt att om arrangemanget går med förlust så
beviljar SRRS/C ett bidrag motsvarande 60 % av förlusten efter mottagande av komplett
resultatredovisning. Dock utgår bidrag med maximalt 3.000 sek exklusive planhyran.
Styrelsen uppdrog även till Reidar Otterbjörk att kontakta SRRS/Norra och lämna förslag på hur de
kan minska reskostnaderna.
Punkten justerades omedelbart.

§55.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§56.

Övriga ärenden

56.1.

Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen
Kjell Rörström rapporterade att en skrivelse 2014-05-27 har skickats till SKKs jakthundskommittée
med förfrågan om ett fysiskt möte för att diskutera SRRS förutsättningar att bli jakthundsklubb inom
SKK. Skrivelsen har ännu inte besvarats.

56.2.

RRWC 2016
Styrelsen har från Marie Wijkander mottagit ett förslag till samarbetsavtal för RRWC exklusive de
tillhörande utställningar som arrangeras av ridgebackklubben i respektive värdland.
Styrelsen beslutade att godkänna samarbetsavtalet.
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§57.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte tisdag 2014-08-05 klockan 19:30 via Skype.

§58.

Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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