PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Skype

Mötesdatum

2015-05-27

Paragrafer

§27 - §42

Fastställt datum

2015-06-06

År/Mötesnr

2015/3

Närvarande

Reidar Otterbjörk (ordförande), Kjell Rörström (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Lisa Zingel (ledamot), Margareta
Lantz (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Johan Segerlund (suppleant) och Johan Ahlenius (suppleant).
Anmält förhinder

Linda Andersson (ledamot), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Tomas Lindgren (suppleant).

Mötet noterade att ordinarie ledamot Linda Andersson ersattes av suppleant Johan Segerlund.
§27.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

27.1.

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

27.2.

Val av protokolljusterare
Joakim Dahlberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

27.3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan ändringar.

§28.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/Cs konstituerande sammanträde 2015-04-18 samt
styrelsemöte 2015-04-29 är justerat.

§29.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§30.

Rapport AU
Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte.

§31.

Rapport sekreterare

31.1.

2015-05-05 SKK: Artikel för fri publicering i klubbtidning och på webben
Styrelsen noterade artikeln ”Hundars mentalitet - en fråga för alla” som inkommit från SKK för fri
publicering i medlemstidning och på hemsida. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

31.2.

2015-05-07 SKK: Beställningar av hundägaradresser
Styrelsen noterade inbjudan information från SKK gällande beställning av hundägaradresser.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

31.3.

2015-05-08 SBK: Ansökan om tävlingar och prov för 2016
Styrelsen noterade information från SBK gällande att ansökan om prov 2016 ska vara registrerade i
SBK Tävling senast 2015-09-01.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK med uppdrag
att sammanställa lokalavdelningarnas önskemål om arrangemang av lydnadsprov och
rallylydnadsprov 2016. SRRS/TKs sammanställning ska vara SRRS/C tillhanda för godkännande
senast 2015-07-31.
Punkten justerades omedelbart.
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Linda Andersson (ledamot), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Tomas Lindgren (suppleant).

31.4.

2015-05-08 SBK: Ansökan om tävlingar och prov för 2016 - Kontaktuppgifter till SBK distrikt
Styrelsen noterade information från SBK gällande kompletterande information till §15.3.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

31.5.

2015-05-11 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.

31.6.

2015-05-11 SKK: CS nr 2-2015
Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS sammanträde 2015-04-16. Styrelsen tackade för
informationen som lades till handlingarna utan åtgärd.

31.7.

2015-05-20 SKK: Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 10-11 oktober 2015
Styrelsen noterade inbjudan till SKKs grundutbildning för avelsfunktionärer 2015-10-10/11.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK med uppdrag
att besluta om deltagande samt i förekommande fall ombesörja anmälan. SRRS/C önskar få besked
som SRRS/AUKs beslut senast 2015-06-30.
Punkten justerades omedelbart.

§32.
32.1.

§33.

Ekonomiärenden
Resultat- och balansräkning
Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson inkommit med en resultat- och balansräkning
per 2015-05-20. Ekonomin är fortsatt god och informationen lades till handlingarna.
Medlemsärenden

33.1.

2015-04-30, 2015-05-12, 2015-05-19,2015-05-21 och 2015-05-26 SKK:
Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

33.2.

2015-05-12, 2015-05-12, 2015-05-19,2015-05-21 och 2015-05-26 SKK: Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd.

33.3.

2015-05-01 SKK: Medlemsstatistik 2015-04-30
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

33.4.

2015-05-01 SKK: Nya medlemmar 2015-04-01-- 2015-04-30
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och
Sonja Nilsson för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
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33.5.

2015-05-01 SKK: U-märkta medlemmar 2015-04-01-- 2015-04-30
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

33.6.

2015-05-01 SKK: Medlemslista 2015-04-30
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och
Sonja Nilsson för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

33.7.

Medlemsenkät
Jessica Persson rapporterade att medlemsenkäten stängts 2015-04-30 och att det totalt inkommit 330
svar varav 36 exkluderats gå grund av att de ej varit fullständiga. 239 svar har inkommit från
medlemmar i SRRS, vilket motsvarar 17,71% av det totala medlemsantalet baserat på medlemslista
per 2015-04-30.
Jessica Persson rapporterade vidare att en komplett sammanställning av enkätsvaren har skickats till
respektive lokalavdelning 2015-05-15.
Styrelsen beslutade att publicera en sammanställning av resultatet på SRRS hemsida och en
sammanfattning i kommande nummer av Ridgeback-Nytt.

33.8.

Välkomstfolder till nya medlemmar i SRRS
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2015-07-10.

§34.
34.1.

§35.

Avels- & uppfödarärenden
Rasspecifika avelsstrategier (RAS)
Jessica Persson rapporterade att utkastet till det reviderade RAS håller på att uppdateras utifrån de
synpunkter som inkom vis SRRS Avelskonferens 2015 för att sedan delges konferensdeltagarna.
Mentalitetsärenden

35.1.

Protokoll arbetsmöte 2015-03-01
Styrelsen noterade protokoll från SRRS/MKs arbetsmöte 2015-03-01 och tackade för detta. Styrelsen
beslutade att godkänna protokollet som lades till handlingarna.

35.2.

Verksamhetsplan 2015
Styrelsen noterade att SRRS/MK inkommit med en verksamhetsplan för 2015 och tackade för detta.
Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen utan förändringar.

§36.
36.1.

Tävlingsärenden
BISS-15, Vandringspriser och listrosetter
Margareta Lantz rapporterade att hon kontaktat samtliga mottagare av SRRS vandringspriser 2014.
Johan Segerlund rapporterade att SRRS/Östra meddelat att utdelning av listrosetter bör ske på
lördagen 2015-07-11, med undantag av utställningslistan tikar som bör ske på söndagen 2015-07-12.
Styrelsen beslutade att:
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§37.

vandringspriser relaterade till lydnadstävlingen delas ut i anslutning till denna 2015-07-10.
vandringspriser relaterade till vinnarlistorna delas i möjligaste mån ut när mottagarna är på plats.
Styrelsen uppdrog till Margareta Lantz att kontrollera med mottagarna vilken dag de kommer att
närvara.
vandringspriser relaterade till utställningen delas ut i anslutning till denna.
listrosetter för samtliga grenar utom utställningslistan tikar delas ut under lunchpausen på lördagen
2015-07-11.
listrosetter för utställningslistan tikar delas ut under lunchpausen på söndagen 2015-07-12.

Kommunikationsärenden

37.1.

Ridgeback-Nytt
Reidar Otterbjörk rapporterade att manusstopp för Ridgeback-Nytt nr 2/2015 var 2015-05-25.

37.2.

SRRS hemsida
Inget att rapportera.

37.3.

SRRS Årsbok
Styrelsen noterade att Hélène Lewinter har inkommit med ett slutgiltigt korrektur efter granskning och
återkoppling från Margareta Lantz, Kjell Rörström och Lilly-Ann Forsman.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att kontakta Hélène Lewinter angående ytterligare
korrigeringar samt hur dokumentet bör göras om för att bli ett tryckfärdigt original.

§38.

Rapport lokalavdelningar

38.1.

2015-05-07 SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2015-05-03
Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna.

38.2.

2015-05-20 SRRS/Södra: Protokoll från styrelsemöte 2015-04-23
Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna.

§39.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§40.

Övriga ärenden

40.1.

Rhodesian Ridgeback World Congress 2016
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att registrera ett PayPal-konto för plusgirokonto 75 03 31-1 i
syfte att ta emot betalningar till RRWC från utlandet.
Punkten justerades omedelbart.

40.2.

Forskningsbidrag Dermoid Sinus
Styrelsen beslutade att, i enlighet med rambudget 2015, bevilja forskningsbidrag a’ 10.000 SEK till
forskning avseende Dermoid Sinus bedriven av Nicolette Salmon Hillbertz (DomestiGen).
Styrelsen uppdrog till kassör Sonja Nilsson att utbetala forskningsbidraget till bidragsmottagaren
senast 14 dagar efter att en rekvisition har inkommit från Nicolette Salmon Hillbertz.
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40.3.

Sponsring via Sponsorhuset.se
Styrelsen noterade förslag från styrelsemedlem om att ansluta till Sponsorhuset
(www.sponsorhuset.se) vars affärs idé i korthet är att föreningen får återbäring på nätinköp gjorda av
personer som valt att sponsra föreningen. Återbäring ges också till den person som genomför
nätköpet. Kostnaden för klubben är 32 SEK per månad av intjänat belopp, d.v.s har ingen återbäring
skett så är kostnaden 0 SEK.
Styrelsen beslutade att ansluta SRRS till Sponsorhuset och uppdrog till Joakim Dahlberg att
registrera ett användarkonto.

§41.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöten den 7 juli klockan 19:30 via Skype.
Vid styrelsemöte 2015-04-29 §25 beslutades att ett fysiskt möte ska hållas den 10 juli i Stockholm.

§42.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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