PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Skype

Mötesdatum

2015-04-29

Paragrafer

§11 - §26

Fastställt datum

2015-05-15

År/Mötesnr

2015/2

Närvarande

Reidar Otterbjörk (ordförande), Kjell Rörström (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m §18.1,
Margareta Lantz (ledamot), Linda Andersson (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Johan Segerlund (suppleant), Lilly-Ann
Forsman (suppleant), Tomas Lindgren (suppleant) och Johan Ahlenius (suppleant).
Anmält förhinder

-

Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa Zingel ersattes av suppleant Johan Segerlund t.o.m §18.1.
§11.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

11.1.

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

11.2.

Val av protokolljusterare
Margareta Lantz utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

11.3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av §24.2.

§12.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/Cs konstituerande sammanträde 2015-04-18 är under
justering.

§13.

Bordlagda ärenden

13.1.

2015-02-17 SKK: Remiss - Förslag till nya Grundregler
Ärende bordlagt 2015-02-18 §182.10
Styrelsen beslutade att besvara SKKs remiss i enlighet med Bilaga 1.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja att SRRS remissvar är SKK tillhanda senast
2015-05-18.

§14.

Rapport AU
Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte.

§15.

Rapport sekreterare

15.1.

2015-02-18 SKK: Ny styrelse 2015
Jessica Persson rapporterade att information ny styrelse 2015 har rapporteras till SKK enligt beslut vid
styrelsemöte 2015-02-18 §182.13.

15.2.

2015-04-09 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.

15.3.

2015-04-09 SKK: INBJUDAN till VARG Seminarium med Shaun "Vargmannen" Ellis 26-27
september 2015 i Stockholm
Styrelsen noterade inbjudan till seminarium med Shaun Ellis.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra inbjudan till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
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15.4.

2015-04-10 SKK: DN-beslut
Styrelsen noterade information från Disciplinnämndens sammanträde 2015-03-27 gällande medlem
(ej ridgebackägare) vars tävlingsförbud förkortats till 2015-04-10.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och
lokalavdelningarna.
Punkten justerades omedelbart.

15.5.

2015-04-16 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.

15.6.

2015-04-16 SKK: Beslut från disciplinnämndens sammanträde den 27 mars 2015
Styrelsen noterade Disciplinnämndens beslut från sammanträde 2015-03-27. Styrelsen noterade att
inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

15.7.

2015-04-27 SKK: Protokoll från DN-sammanträde den 27 mars 2015
Styrelsen noterade protokoll från Disciplinnämndens sammanträde den 2015-03-27. Informationen
lades till handlingarna utan åtgärd.

§16.

Ekonomiärenden
Inget att rapportera.

§17.

Medlemsärenden

17.1.

2015-03-31, 2015-04-02, 2015-04-09,2015-04-16, 2015-04-22 och 2015-04-28 SKK:
Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

17.2.

2015-03-31, 2015-04-02, 2015-04-09,2015-04-16, 2015-04-22 och 2015-04-28 SKK:
Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd.

17.3.

2015-04-01 SKK: Medlemsstatistik 2015-03-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

17.4.

2015-04-01 SKK: Nya medlemmar 2015-03-01-- 2015-03-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och
Sonja Nilsson för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
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17.5.

2015-04-01 SKK: U-märkta medlemmar 2015-03-01-- 2015-03-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

17.6.

2015-04-01 SKK: Medlemslista 2015-03-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och
Sonja Nilsson för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

17.7.

Medlemsenkät
Jessica Persson rapporterade att medlemsenkäten är öppen till och med 2015-04-30 och att över 300
svar har inkommit hittills.

17.8.

Välkomstfolder till nya medlemmar i SRRS
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att vidarebefordra tidigare folder till samtliga
styrelsemedlemmar innan nästa styrelsemöte.

§18.
18.1.

Avels- & uppfödarärenden
SRRS Avelskonferens 2015
Styrelsen noterade en sammanställning från SRRS/AUK av konferensdeltagarnas utvärdering av
konferensen. Det generella omdömet verkar vara att konferensen, trots tidsbrist, varit mycket lyckad
och att bl.a. valda föreläsningsämnen, statistik, grupparbeten och samvaro med andra
uppfödare/hundägare varit mycket uppskattat. Mer tid (t.ex att inte samordna konferens med
Fullmäktige) och att få ut underlaget i förväg är saker att tänka på till nästa gång.

Lisa Zingel anslöt till mötet.
18.2.

§19.

Rasspecifika avelsstrategier (RAS)
Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att kontakta lokalavdelningarna med förfrågan att anordna lokala
uppfödarträffar för vidare utvärdering av RAS.
Mentalitetsärenden

19.1.

Medlemmar SRRS/MK 2015
Styrelsen beslutade att tillsätta Petra Väljä som ledamot i SRRS/MK under perioden 2015-05-01 -2015-12-31.
Punkten justerades omedelbart.

19.2.

Tolkning av BPH för rhodesian ridgeback
Styrelsen uppdrog till samtliga medlemmar att inkomma till SRRS sekreterare med sina synpunkter
senast 2015-05-10.
Styrelsen uppdrog till SRRS/AU att tillsammans med repsesentanter från SRRS/AUK och SRRS/MK
formulera SRRS respons på underlaget.
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19.3.

§20.
20.1.

§21.

Uppnå 500 BHP inom rasen
Styrelsen noterade förslag från Catharina Tandefelt (SRRS/MK) om att utlysa en tävling för att uppnå
de 500 BPH som krävs för att rhodesian ridgeback ska kunna bli aktuell för ”mentalindex”. Antal
hundar som deltagit vid BPH ska kunna följas via SRRS hemsida.
Styrelsen instämmer med syftet bakom förslaget, men beslutade att inte utlysa någon tävling i nuläget
eftersom antalet nödvändiga BHP troligtvis inte kommer att kunna uppnås under 2015 och att
tävlingstiden därmed blir väldigt lång.
Styrelsen beslutade att information om ”mentalindex” och antal nödvändiga BPH ska presenteras på
SRRS hemsida tillsammans med en barometer där antalet genomförda BPH kan följas.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att lägga upp informationen på SRRS hemsida. Styrelsen
uppdrog till Johan Segerlund att kontinuerligt underhålla barometern med antal starter vid BPH.
Tävlingsärenden
BISS-15, Vandringspriser och listrosetter
Styrelsen uppdrog till Margareta Lantz att ombesörja insamling av SRRS Vandringspriser samt
utdelning av vandringspriserna vid BISS-15.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att ombesörja utdelning av SRRS Listrosetter vid BISS-15.
Styrelsen uppdrog till Johan Segerlund att kontrollera med SRRS/Östra vilken dag som prisutdelning
ska ske avseende placerade hundar på SRRS vinnarlistor utställning undantaget.
Kommunikationsärenden

21.1.

Ridgeback-Nytt
Ridgeback-Nytt nummer 1/2015 har tryckts av Wikströms tryckeri i Uppsala. Papperstjockleken blev
något tunnare än normalt, vilket berodde på felaktig beställning från SRRS, och kommer att korrigeras
i nästa nummer. Det aktuella numret distribuerades under vecka 16 och 17 2015.

21.2.

SRRS hemsida
Inget att rapportera.

21.3.

SRRS Årsbok
Styrelsen noterade att Hélène Lewinter har inkommit med ett utkast till SRRS Årsbok 2014 för
korrekturläsning.
Styrelsen uppdrog till Margareta Lantz, Kjell Rörström och Lilly-Ann Forsman att korrekturläsa
årsboken och återkoppla till Hélène Lewinter. Övriga styrelsemedlemmar korrekturläser i mån av tid.

§22.

Rapport lokalavdelningar

22.1.

2015-03-31 SRRS/Västra: Protokoll från styrelsemöte 2015-03-21
Styrelsen tackade för protokollet som godkändes med anmärkning att i enlighet med SRRS
Tävlingsriktlinjer så får domarvärd eller person i dennes hushåll inte delta i tävlingen eller äga eller
vara fodervärd till hund som deltar i tävlingen. Protkollet lades till handlingarna.

22.2.

2015-04-27 SRRS/Södra: Protokoll från styrelsemöte 2015-03-23
Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna.
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§23.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§24.

Övriga ärenden

24.1.

Rhodesian Ridgeback World Congress 2016
Margareta Lantz rapporterade att arbetet med RRWC för närvarande går trögt och att RRWC-gruppen
inte haft något möte sedan i januari. Styrelsen diskuterade hur styrelsen kan hjälpa till för att arbetet
ska komma igång igen, men inget beslut fattades i frågan.
Reidar Otterbjörk rapporterade att en av de två tillfrågade domarna, trots påminnelse, inte har besvarat
SRRS förfrågan att döma RRWC-utställningen den 1 juli 2015. Styrelsen uppdrog till Reidar
Otterbjörk att göra ett sista försök att komma i kontakt med domaren, om detta inte lyckas kommer en
annan domare att tillfrågas.

24.2.

Avtackning
Styrelsen beslutade att skicka en avtackningsgåva a’ maximalt 200 SEK per styck till de personer
som efter tjänstgöring 2014 avslutat sina uppdrag i SRRS centralstyrelse och kommittéer.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk och Johan Segerlund att ombesörja utskick av
avtackningsgåva.

§25.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöten den 27 maj klockan 19:30 via Skype.
Styrelsen beslutade att hålla ett fysiskt styrelsemöte den 10 juli klockan 09:00 i Stockholm. Styrelsen
uppdrog till Lisa Zingel att kontakta Almare Stäket för offert avseende konferensrum.

§26.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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Remiss till Länsklubbar, Specialklubbar, Sveriges
Hundungdom och avtalsanslutna klubbar – februari 2015
Förslag till nya Grundregler för Svenska Kennelklubben (SKK)
SKK/CS har under 2014-2015 arbetat med en översyn av SKKs olika regelverk. I denna remiss
önskar SKK/CS er klubbs synpunkter på förslag till nya Grundregler för medlemmar i SKK.
Avsikten är att förslaget ska presenteras och fastställas på Kennelfullmäktige i oktober 2015
och gälla från 1 januari 2017.
Bakgrunden till översynen har redovisats vid specialklubbskonferensen i Stockholm i februari
2015 och vid länsklubbskonferensen i Gävle i september 2014. Den kan kort sammanfattas
med att gällande regelverk har blivit allt mer omfattande och svårt för den enskilde
medlemmen att få överblick över och kännedom om.
SKK har under årens lopp lagt till den ena regeln efter den andra, oftast välmotiverat, men
sammantaget är regelverket, enligt CS uppfattning, för omfattande och svåröverskådligt. Ett
flertal särbestämmelser inom främst rasers hälsa (hälsoprogram) har inte utvärderats
regelbundet sedan de infördes.
I bilaga 1 finns förslaget tillsammans med exempel på tolkningar och ytterligare information
på enskilda regler. SKK/CS avsikt är att använda Internettekniken för att göra regelverket
känt och att kontinuerligt kunna uppdatera tolkningar och exemplifieringar till hjälp för
medlemmar i de enskilda fallen.
För det fortsatta arbetet önskar SKK/CS svar från er klubb på följande frågor:
1. Anser klubben att gällande Grundregler ska förändras i enlighet med bifogat förslag?
(Skriv eventuell kommentar i rutan)

JA

JA, men med följande tillägg

NEJ

2. I gällande stadgar för SKK så finns i § 3 en blandning av regler för klubb i SKK och
enskild person, § 3 moment 7. § 4 gäller regler för klubb. SKK/CS önskar göra en
förändring så att § 3 omfattar regler för klubb inom SKK och § 4 omfattar regler för
enskild person. Tillstyrker er klubb denna förändring?

JA

NEJ
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3. I nuvarande Grundregel 1:3, förslagets 1:2, föreslås att förbudet i grundreglerna
begränsas till att gälla för funktionär inom SKK. Med funktionär avser SKK/CS person
som är vald av årsmöte eller motsvarande, person utsedd av en klubbstyrelse,
auktoriserad eller motsvarande inom SKK samt anställd personal i SKKorganisationen. Nuvarande förbud som omfattar alla medlemmar har inte fått
avsedd effekt då ärendemängden till SKK/DN är mycket omfattande och ger allt
större mängd handlingar med mycket uttalanden från sociala media. Allt som oftast
leder dock dessa anmälningar inte till någon disciplinär åtgärd. SKK vill därför
begränsa insatserna till att hantera när orättmätig kritik riktas mot funktionär inom
SKK.
SKK/CS avser att försöka hitta andra former för att motverka det näthat som florerar
på sociala medier. Tillstyrker er klubb denna förändring?

JA

NEJ

4. Nuvarande grundregel 1:4 reglerar att medlem ska uppträda på ett gott sätt vid
utställning, prov eller tävling. Motsvarande regel finns även i SKKs Allmänna regler
för utställning, prov och tävling. SKK anser att denna dubbelreglering inte är
nödvändig utan att regeln kan strykas från grundreglerna men stå kvar i de allmänna
reglerna. Tillstyrker er klubb denna förändring?

JA

NEJ

5. Nuvarande grundregel 4:5, förslagets 2:8, avser tiden för hur länge ett
fodervärdsavtal kan vara giltigt. SKK/CS fick från KF 2013 i uppdrag att utreda frågan
ytterligare och komma med ett nytt förslag.
I det nya förslaget till grundregler så har de detaljerade reglerna tagits bort och
istället sker en hänvisning till fodervärdsavtal vars innehåll är fastställt av SKK. Denna
förändring innebär att villkoren har förts över till fodervärdsavtalet och att de inte
finns i grundreglerna, vilket gör det lättare att göra justeringar.
Yrkandet från KF 2013 innebär att maxtiden för fodervärdsavtalen fortsatt ska vara
fem år men att giltighetstiden inte begränsas av tikens ålder. En tik ska kunna sättas
ut på foder när den är nio år och elva månader i fem år tills den är femton år.
Nuvarande begränsning upphör när tiken är fem år och hane sju år. (Se bilaga 2).
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SKK/CS har i sak inte ändrat ståndpunkt sedan 2013 eller från tidigare
kennelfullmäktige när samma fråga har behandlats. Hänsyn har tagits till att en
hundägare ska kunna ha vetskapen av att äga sin hund. I de fall när behov finns för
uppfödaren att använda äldre hundar har SKK/CS lämnat förslag att använda SKKs
låneavtal.
Med anledning av ovan finns två förslag
a) Förslag att ta bort detaljreglerna i SKKs fodervärdsavtal från Grundreglerna och att
dessa enbart finns i gällande fodervärdsavtal. Tillstyrker er klubb denna förändring?

JA

NEJ

b) Ska ett fodervärdsavtal, oförändrat från nuvarande avtal, upphöra när tiken är fem
år, när hanen är sju år eller ska avtalet kunna tecknas tills hunden har fyllt tio år?

JA, avtalet ska upphöra vid fem/sju år
JA, avtalet ska kunna tecknas tills hunden har fyllt tio år

6. I nuvarande Grundregel 2:3, 2:4 och 2:5, förslagets 2:2, hänvisas till gällande
särbestämmelser för att valpkull ska kunna registreras i SKK. Nuvarande
särbestämmelser som finns i SKKs registreringsregler sid 19-53 omfattar drygt 30
sidor.
Vid en genomgång av reglerna har SKK/CS noterat att ett flertal särbestämmelser är
omoderna och i behov av revidering eller att tas bort. Framför allt behövs en
utvärdering för att se om behovet av att ha kvar särbestämmelserna fortfarande
finns. SKK/CS föreslår att KF 2015 ger CS i uppdrag att i samråd med berörda klubbar
göra en utvärdering och översyn under perioden 2016-2020. Tillstyrker er klubb ett
sådant uppdrag?

JA

Övriga kommenterar:

NEJ
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Datum: 2015-05-14

Klubb: SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

Underskrift: JESSICA PERSSON, SEKRETERARE

E-post: sekreterare@srrs.org

Remissvar ska vara SKK tillhanda senast 18 maj 2015. Skickas till annika.klang@skk.se
eller SKK, Annika Klang, 163 85 SPÅNGA

