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PROTOKOLL

§82. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

82.2. Val av protokolljusterare 
Kjell Rörström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

82.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen med följande tillägg: 

§89.4 Uppdatering av Data Om Valpkull (DOV) och SRRS Avelsregister 

§89.5 Hanhundslista 

§93.2 SRRS/Stockholm: Protokoll från styrelsemöten 2014 

§93.3 SRRS/Skåne: Möte ang. samarrangemang av BISS-14  

95.3 SRRS Fullmäktigemöte 2015 

§83. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/Cs styrelsemöte 2014-08-05 är justerat. 

§84. Bordlagda ärenden. 

84.1. Bordlagt 2014-08-05 §75.6: Centrala sponsorer 
Styrelsen gick igenom förslag på olika typer av sponsorpaket för centrala sponsorer. 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att innan nästa styrelsemöte kontakta presumtiva fodersponsorer 
med intresseförfrågan. 

Styrelsen uppdrog till Sophie Seton att ta fram en presentation för de olika sponsorpaketen. 

§85. Rapport AU 

Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte. 

§86. Rapport sekreterare 

86.1. 2014-08-12 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. 

86.2. 2014-08-13 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. 
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§87. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 

§88. Organisations- och medlemsärenden 

88.1. 2014-08-07, 2014-08-12, 2014-08-14, 2014-08-19 och 2014-08-21 SKK: Nya ägare i raser 
tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

88.2. 2014-08-07, 2014-08-12, 2014-08-14, 2014-08-19 och 2014-08-21 SKK: Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

88.3. Lokalavdelingarnas organisation 
Styrelsen har, enligt uppdrag vid SRRS lokalavdelningskonferens 2014, utarbetat följande förslag till 
ny lokalområdesindelning: 

• Nuvarande SRRS/Västra och SRRS/Skåne slås samman till ny lokalavdelning ”SRRS/Södra” som 
omfattar Skåne län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län, Hallands län, Jönköpings län och 
Västra Götalands län.  

•  Nuvarande SRRS/Stockholm byter namn till ”SRRS/Mellan” som omfattar Östergötlands län, 
Gotlands län, Södermanlands län, Stockholms län och Uppsala län. 

• Nuvarande SRRS/Mellan och SRRS/Norra slås samman till ny lokalavdelning ”SRRS/Norra” som 
omfattar Västmanlands län, Örebro län, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, 
Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.  

Styrelsen beslutade att förslaget ska skickas på remiss till styrelserna i de fyra nu aktiva 
lokalavdelningarna. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att sätta samman ett remissunderlag.  

§89. Avels- & uppfödarärenden 

89.1. Hälsoenkäter till 3-åriga hundar 
Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att 2014 skicka ut hälsoenkäter till hundar födda 2010 och 2011. 

Styrelsen beslutade, efter förslag från SRRS/AUK, att hälsoenkäter som skickas ut 2014 ska kunna 
besvaras via en webbenkät i syfte att både förenkla för hundägarna och att spara portokostnader för 
SRRS. 

89.2. Hälsoenkäter till äldre hundar 
Styrelsen beslutade att hälsoenkäter till äldre hundar från och med 2014 ska skickas ut till hundar som 
innevarande år har fyllt 8 år istället för som tidigare vid 6 års ålder. Detta i syfte att bättre fånga de 
”åkommor” som drabbar hundar som blivit lite äldre. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att 2015 skicka ut hälsoenkäter till hundar födda 2007. Ingen 
hälsoenkät skickas ut till äldre hundar 2014. 
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89.3. Avelskonferens 2015 
Styrelsen beslutade att en avelskonferens ska hållas den 18-19 april 2015 i Stockholm, i anslutning 
till SRRS Fullmäktigemöte. 

Styrelsen noterade att bidrag kan sökas från SKK för att täcka för föredragshållare och/eller andra 
gemensamma kostnader som till exempel konferenslokaler och konferensmaterial. Efter prövning och 
beslut i SKK/AK utgår bidrag med 75 procent av kostnaderna, dock högst med 10.000 SEK. Bidrag 
ska sökas senast sex månader före planerat konferensdatum. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att innan nästa styrelsemöte ta fram ett budgetförslag att, 
efter godkännande från styrelsen, bifoga bidragsansökan till SKK. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att innan nästa styrelsemöte presentera ett preliminärt program att, 
efter godkännande från styrelsen, bifoga bidragsansökan till SKK. 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att innan nästa styrelsemöte inhämta offerter för lämpliga 
konferenslokaler i Stockholmsområdet. 

89.4. Uppdatering av Data Om Valpkull (DOV) och SRRS Avelsregister 
Styrelsen noterade förslag från SRRS/AUK att skicka ut en uppdatering av ”Data Om Valpkull” till 
uppfödare av svenska valpkullar födda fr.o.m 2004-01-01 t.o.m 2009-12-31. Syftet med 
uppdateringen är att försöka fånga eventuell information av värde för SRRS avelsregister som 
tillkommit efter att uppfödaren skickat in ”Data Om Valpkull” i samband med leverans av valparna.  

Styrelsen beslutade att en uppdatering av ”Data Om Valpkull ska skickas ut i enlighet med 
SRRS/AUKs förslag och uppdrog till SRRS/AUK att ombesörja att så sker. 

Styrelsen beslutade att från och med 2015 ska en uppdatering av ”Data Om Valpkull årligen skickas 
till uppfödare av valpkullar som innevarande år fyller fem (5) år och uppdrog till SRRS/AUK att 
ombesörja att så sker. 

Styrelsen uppdrog att Jessica Persson att migrera SRRS Avelsregister till en databas som inte kräver 
någon licenskostnad samt att vid behov säkerställa datakvaliteten. Styrelsen uppdrog till Maria 
Kierkegaard att tillse att Jessica Persson får tillgång till det material som krävs för att kunna utföra 
uppgiften. 

89.5. Hanhundslista 
Styrelsen noterade förslag från SRRS/AUK att på SRRS hemsida tillhandahålla en ”Hanhundslista” 
där presumtiva avelshanar kan tillgängliggöras för uppfödarna. 

Styrelsen beslutade att en hanhundslista ska publiceras på SRRS hemsida 2014-11-01 och uppdrog 
till Jessica Persson att utveckla nödvändig funktionalitet för detta på SRRS hemsida. 

Styrelsen beslutade att fastställa regler för publicering på hanhundslistan i enlighet med Bilaga 1. 
Syftet med regelverket är att hundar på SRRS hanhundslista inte ska utgöra något hinder för att 
uppfödaren ska kunna medges SRRS valphänvisning. 

Styrelsen beslutade att ta ut en avgift a’ 100 SEK/år för publicering av hund på hanhundslistan. 
Avgiften gäller från publiceringsdatum och ett år framåt. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att informera om hanhundslistan i Ridgeback-Nytt och på SRRS 
hemsida. 
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§90. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§91. Tävlingsärenden 

91.1. BISS-14 Ekonomisk redovisning 
Styrelsen noterade att SRRS/Skåne har inkommit med en ekonomisk resultatredovisning för BISS-14 
för granskning. Styrelsen noterade att evenemanget gav ett negativt resultat a’ -6.170,87 för SRRS/C. 

Styrelsen beslutade att godkänna resultatredovisningen utan ändringar. Styrelsen uppdrog till 
kassör Sonja Nilsson att utbetala 6.170,87 sek till SRRS/Skåne. 

Punkten justerades omedelbart. 

91.2. Lydnadsprov 2015 
SRRS/Stockholm har inkommit med önskemål om att flytta, hos SBK ännu ej ansökt, lydnadsprov i 
samband med BISS-15 från lördag 2015-07-11 till fredag 2015-07-10. 

Styrelsen beslutade att bevilja att ansökan om nedanstående lydnadsprov 2015 och uppdrog till 
SRRS/TK att registrera ansökan i SBK Tävling före 2014-09-01. 

• SRRS/Stockholm  2015-07-10 Kungsängen  Klass I, II, III, Elit 

Punkten justerades omedelbart. 

§92. Kommunikationsärenden 

92.1. Ridgeback-Nytt 
Reidar Otterbjörk rapporterade att manusstopp för nummer 3/2014 är 2014-08-25. 

92.2. Hemsida 
Styrelsen beslutade att senast 2014-09-30 säga upp webbhotellet hos FS Data för webbplatserna 
skane.srrs.org, vastra.srrs.org, mellan.srrs.org och nedrenorra.srrs.org vilket innebär att webbplatserna 
stängs tre månader senare. Detta med anledning av att SRRS nu har en gemensam hemsida för 
samtliga lokalavdelningar och att endast SRRS/Skåne nyttjar webbhotellet hos FS Data. 

92.3. Årsbok 
Styrelsen noterade att produktionskostnaden för SRRS årsbok 2013 överskrider försäljningsintäkten 
med cirka 100 SEK/exemplar. SRRS styrelse diskuterade hur SRRS kan minska kostnaden för 
årsboken och samtidigt behålla nuvarande försäljningspris a’ 200 SEK/exemplar. 

Styrelsen beslutade att från och med utgåva 2014 utse Hélène Lewinter till redaktör för SRRS årsbok, 
för att på så sätt minska redaktörskostnaden med 10.000 SEK/år. Styrelsen hoppas att Sonja Nilsson, i 
mån av tid, vill bidra med material även till kommande utgåvor. 

Styrelsen beslutade att det ska vara möjligt för SRRS medlemmar att annonsera i årsboken 2014 till 
en kostnad av 300 SEK/helsida.  

Styrelsen uppdrog till Sophie Seton att kontakta aktiva uppfödare med förfrågan om köp av 
annonsplats. Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk och Jessica Persson att publicera information 
om köp av annonsplats i årsboken i Ridgeback-Nytt och på SRRS hemsida för att även nå ut till 
handhundsägare och enskilda medlemmar. 
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Styrelsen beslutade att Årsboken 2014 ska beställas och betalas i förväg och att SRRS sedan låter 
trycka antal exemplar i enlighet med beställning. Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk och Jessica 
Persson att publicera information om förköp av årsboken i Ridgeback-Nytt och på SRRS hemsida. 

§93. Rapport lokalavdelningar 

93.1. 2014-06-30 SRRS/Skåne: Protokoll från styrelsemöte 2014-07-01 
Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

93.2. SRRS/Stockholm: Protokoll från styrelsemöten 2014 
Styrelsen noterade att trots påminnelse har inga protokoll från SRRS/Stockholm inkommit till 
styrelsen 2014 för godkännande. Protokollen finns inte heller att tillgå på SRRS/Stockholms hemsida. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta SRRS/Stockholm och be dem inkomma till 
styrelsen med hittills justerade protokoll. 

93.3. SRRS/Skåne: Möte ang. samarrangemang av BISS-14 
Styrelsen noterade att SRRS/Skåne inbjudit representanter från SRRS styrelse att delta vid ett fysiskt 
möte i Skåne för att diskutera kommunikationen i samband med samarrangemanget av BISS-14. 

Styrelsen uppskattade initiativet och beslutade att Reidar Otterbjörk, Lisa Zingel, Jessica Persson och 
Margareta Lantz ska delta vid mötet 2014-09-27. Styrelsen beslutade vidare att Camilla Holm, i 
egenskap av sammankallande i SRRS/TK samt aktiv i arrangemanget av BISS-14, ska delta vid mötet. 

§94. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§95. Övriga ärenden 

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

95.2. RRWC 2016 
Marie Wijkander rapporterade att hon p.g.a flytt till annat land i december 2014 avsäger sig sitt 
uppdrag som SRRS representant i RRWC-gruppen. 

Styrelsen beslutade att utse Margareta Lantz, med stöd av Lisa Zingel, till ny representant för SRRS. 

95.3. SRRS Fullmäktigemöte 2015 
Styrelsen beslutade att SRRS Fullmäktigemöte 2015 ska hållas den 18 april i Stockholm. 

§96. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte tisdag 2014-09-16 klockan 19:30 via Skype. 

§97. Mötets avslutande 

Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.  
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BILAGA 1, REGLER FÖR SRRS HANHUNDSLISTA 

 

Genom att ansöka om hundens närvaro på SRRS hanhundslista så bekräftar ägaren av avelsrätten att 
SKKs Grundregler och andra för hundavel i Sverige tillämpliga lagar, regler, riktlinjer och policys 
efterlevs. 

 

För att hanhund ska presenteras på SRRS hanhundslista ska följande krav uppfyllas: 

1. Person som äger avelsrätten till hanhunden ska ha dokumenterat medlemskap i SRRS. 

2. Hanhund ska vara registrerad hos Svenska Kennelklubben (SKK) eller av SKK godkänd 
kennelklubb. 

3. Hanhund ska vara minst 30 månader. 

4. Hanhund ska vara friröntgad (grad A, B eller motsvarande) på höftlederna (HD) och resultatet ska 
vara registrerat hos SKK. 

5. Hanhund född 2001-01-01 eller senare ska vara friröntgad (grad ua, 0/0 eller motsvarande) på 
armbågarna (ED) och resultatet ska vara registrerat hos SKK. 

6. Hanhund ska ha erhållit lägst kvalitetspriset Very good (alternativt 2:a pris vid bedömning före 
2011-01-10)  vid kvalitetsbedömning på officiell utställning. 

 

Avgiften gäller ett år från publiceringsdatum och faktura kommer ej att automatiskt skickas ut vid 
förlängning. Ansökan samt avgift ska vara SRRS tillhanda innan publicering sker på hanhundlistan. 
Eventuella bankavgifter bekostas av ägaren. 

Upphör ägarens medlemskap i SRRS så kommer hunden att tas bort från hanhundslistan även om tid 
återstår av den inbetalda perioden. Belopp för ej nyttjad del av perioden kommer inte att återbetalas. 

 


