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PROTOKOLL 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa Zingel ersattes av suppleant Johan Segerlund vid §76-§82.7. 

§76. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

76.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

76.2. Val av protokolljusterare 

Linda Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

76.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg av punkt §83.1. 

§77. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från styrelsemöte 2015-07-10 är under justering. 

§78. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§79. Rapport AU 

Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte. 

§80. Rapport sekreterare 

80.1. 2015-07-01 SKK: Inbjudan avelskonferens 22 november 

Styrelsen noterade inbjudan till SKKs avelskonferens 2015-11-22. 

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 2015-09-15. 

Punkten justerades omedelbart. 

80.2. 2015-07-13 SKK: Protokoll från DN-sammanträde den 12 juni 

Styrelsen noterade protokoll från Disciplinnämndens sammanträde 2015-06-12 och att inga ägare av 

rhodesian ridgeback är berörda. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

80.3. 2015-07-17 SKK/KHM: Tolkning av BPH för rhodesian ridgeback 

Styrelsen noterade kompletterande information från SKK/KHM till skrivelse enligt styrelsemöte 

2015-03-03 §198.1. 

Styrelsen noterade att kommentarer från SRRS/AUK och SRRS/MK inväntas. 

80.4. 2015-07-27 RRCN: Health testing SRRS 2015 

Styrelsen noterade skrivelse från Ridgebackklubben i Nederländerna (RRCN) med önskemål att 

SRRS, såväl som andra Europeiska klubbar, delger statistik avseende de hälsoresultat som klubben 

samlar in i syfte att RRCN gör en sammanställning tillgänglig för samtliga klubbar. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att presentera ett förslag till svar för styrelsen. 
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PROTOKOLL 

80.5. 2015-08-07 SKK: Ang Utställningskommitténs funktionärsstipendium 

Styrelsen noterade information från SKKs Utställningskommitté avseende funktionärsstipendium för 

aktiva funktionärer inom utställningsverksamheten. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

80.6. 2015-08-17 SKK: Icke hänvisning 

Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats icke hänvisning och att inga 

ägare av rhodesian ridgeback är berörda. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

80.7. 2015-08-19 SKK: SKKs ställningstagande rörande WDS 2019 

Styrelsen noterade information från SKK gällande SKK/CS ställningstagande rörande FCIs beslut att 

ge Kina värdskapet för World Dog Show 2019, FCIs interna beslutsprocess, FCIs styrelses 

förhållningssätt till Norsk Kennel Klubb (NKK) samt hemland för tibetanska raser. 

Styrelsen välkomnar SKKs ställningstagande och stöder detta till fullo. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS lokalstyrelser och 

kommittéer. 

Punkten justerades omedelbart. 

80.8. 2015-08-21 SKK: Auktorisationer exteriördomare 

Styrelsen noterade att Benny Blid von Schedvin har auktoriserats att döma rhodesian ridgeback vid 

officiell utställning i Sverige och välkomnade honom som exteriördomare av rasen. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och 

lokalavdelningarna för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

§81. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 

§82. Medlemsärenden 

82.1. 2015-07-10, 2015-07-14, 2015-07-21, 2015-07-23, 2015-08-11, 2015-08-13, 2015-08-18 och  

2015-08-20 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

82.2. 2015-07-10, 2015-07-14, 2015-07-21, 2015-07-23, 2015-08-11, 2015-08-13, 2015-08-18 och  

2015-08-20 SKK: Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

82.3. 2015-08-01 SKK: Medlemsstatistik 2015-07-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 
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82.4. 2015-08-01 SKK: Nya medlemmar 2015-07-01-- 2015-07-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och 

Sonja Nilsson för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

82.5. 2015-08-01 SKK: U-märkta medlemmar 2015-07-01-- 2015-07-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

82.6. 2015-08-01 SKK: Medlemslista 2015-07-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och 

Sonja Nilsson för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

82.7. 2015-07-21 Medlem: Förslag hedersmedlem 

Styrelsen har mottagit ett förslag från enskild medlem om att till SRRS Fullmäktigemöte föreslå en ny 

hedersmedlem i SRRS. 

Styrelsen uppdrog till förslaggställaren att inkomma med en förtydligad motivering till förslaget. 

Punkten justerades omedelbart. 

 

Johan Segerlund lämnade mötet pga tekniska orsaker. Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa Zingel ersattes av 

suppleant Lilly-Ann Forsman §83-§92. 

§83. Avels- & uppfödarärenden 

83.1. Ändring av valphänvisningsregler 

Styrelsen noterade förslag från SRRS/AUK och SRRS/MK att befintliga punkter gällande obligatorisk 

kontakt med SRRS/AUK och SRRS/MK i SRRS valphänvisningsregler ska förändras enligt nedan. 

 Uppfödaren ska vid planering av sina två (2) första rhodesian ridgebackkullar ha talat med angiven 

kontaktperson i SRRS/AUK i god tid, d.v.s cirka två månader, före tiken planeras börja löpa. 

 Uppfödaren ska vid planering av sina två (2) första rhodesian ridgebackkullar ha talat med angiven 

kontaktperson i SRRS/MK i god tid, d.v.s cirka två månader, före tiken planeras börja löpa. 

Styrelsen beslutade att förtydliga valphänvisningsreglerna i enlighet med kommittéernas förslag och 

att ändringen är gällande från och med 2015-12-01. 

§84. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 
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PROTOKOLL 

§85. Tävlingsärenden 

85.1. RRWC Show 2016 

- Domare 

Kjell Rörström rapporterade att Sue Simper har accepterat att döma valpar, hanar och BIR vid 

RRWC Show. Ann Woodrow har sedan tidigare accepterat att döma tikar och grupper. 

- Ringesekreterare 

Jessica rapporterade att fyra ringsekreterare finns bokade till evenemanget. 

85.2. Officiella lydnads- och rallylydnadsprov 2016 

Enligt rapport från SRRS/TK så har endast SRRS/Östra inkommit med ansökan om att få arrangera 

rallylydnadsprov och lydnadsprov 2016. 

Styrelsen beslutade att bevilja ansökan om nedanstående prov 2016 och uppdrog till SRRS/TK att 

registrera ansökan i SBK Tävling före sista ansökningsdatum. 

 SRRS/Östra Rallylydnadsprov  2016-05-28 Okänt   Klass N, F 

 SRRS/Östra Lydnadsprov  2016-08-26 Kungsängen  Klass I, II, III 

Punkten justerades omedelbart. 

85.3. 2015-07-15 Medlem: Förslag guldhundslistan, lotteri och domarval 

Styrelsen noterade skrivelse från enskild medlem avseende förslag till förändringar som 

sammanfattats enligt nedan och tackade för dessa. 

- Förslag om festligare rutiner vid prisutdelning till listvinnare vid BISS-XX. 

Styrelsen ansåg förslaget intressant, men såg vissa svårigheter i genomförande då prisutdelning för 

olika listor ofta sker på olika dagar. 

Styrelsen beslutade att utvärdera vilka möjligheter som finns inför BISS 2016. 

- Förslag om information i PM vid anordnande av lotteri för att möjliggöra att vinster kan skänkas 

samt att besökare medhar kontanter. 

Styrelsen konstaterade att eventuella kringarrangemang vid SRRS rasspecialer beslutas om och 

anordnas av arrangerande lokalavdelning.  

Styrelsen beslutade att vidarebefordra förslaget till lokalstyrelserna. 

- Förslag om att allrounddomare ska få döma SRRS rasspecialer, t.ex vartannat år rasspecialist och 

vartannat år allrounddomare. 

Styrelsen konstaterade att det finns inget hinder för att SRRS rasspecialer döms av 

allrounddomare. Exteriördomare utses av arrangerande lokalavdelning, med undantag av BISS-XX 

där domaren, enligt beslut vid styrelsemöte 2009-09-26§119, ska godkännas av SRRS/C innan 

tillfrågande. Godkännande ska i förekommande fall ske utifrån kriteriet att domaren ska ha god 

dokumenterad erfarenhet av att döma rhodesian ridgeback. 

§86. Kommunikationsärenden 

86.1. Ridgeback-Nytt 

Styrelsen noterade förslag till reportage i Ridgeback-Nytt med jämförelse av försäkringskostnader hos 

de vanligaste försäkringsbolagen av hundförsäkringar. 

Styrelsen tackade för förslaget uppdrog till Joakim Dahlberg att ta fram ett underlag till reportaget. 
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86.2. SRRS hemsida 

Styrelsen noterade förslag till text gällande rasens hälsa för publicering på hemsidan. 

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget med undantag av sista meningen som ska strykas. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att publicera texten på SRRS hemsida. 

86.3. SRRS Årsbok 

Styrelsen noterade synpunkter från redaktör Hélène Lewinter på den färdigställda årsboken 2015. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att återkoppla till Hélène Lewinter. 

§87. Sponsorer och samarbetspartners 

87.1. Samarbetsavtal Agria 

Joakim Dahlberg har inkommit med ett förslag till samarbetsavtal med Agria som styrelsen gick 

igenom. 

Styrelsen uppdrog till Joakim Dahlberg att kontrollera med lämnad referensklubb hur samarbetet har 

fortlöpt. 

Styrelsen uppdrog till Joakim Dahlberg att inkomma med uppgift om antal hundar försäkrade i Agria. 

Punkten justerades omedelbart. 

87.2. Samarbetsavtal ZooZoo 

Joakim Dahlberg rapporterade att ZooZoo t.o.m 2015-12-31 har erbjudit en medlemsrabatt a’ 10% vid 

köp överstigande 500 SEK gentemot länk på SRRS hemsida.  

Styrelsen beslutade att acceptera förslaget. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att lägga upp information om erbjudandet på SRRS hemsida, 

undantaget den rabattkod som krävs för att erhålla medlemsrabatt. 

Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att ta fram information om erbjudandet till Ridgeback-Nytt för 

publicering i nr 3/2015 tillammans med aktuell rabattkod. 

Punkten justerades omedelbart. 

§88. Rapport lokalavdelningar 

88.1. 2015-07-22 SRRS/Södra: Protokoll från styrelsemöte 2015-06-16 

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

88.2. 2015-07-26 SRRS/Västra: Protokoll från styrelsemöte 2015-06-23 

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

88.3. 2015-07-26 SRRS/Västra: Protokoll från styrelsemöte 2015-07-16 

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

88.4. 2015-08-11 SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2015-08-10 

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

§89. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 
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§90. Övriga ärenden 

90.1. Rhodesian Ridgeback World Congress 2016 

Jessica Persson rapporterade att anmälan har gjorts tillgänglig via evenemangets hemsida. 

90.2. Delegater till Kennelfullmäktige 2015 

Styrelsen noterade att Linda Andersson och Jessica Persson av privata skäl inte har möjlighet att 

representera SRRS som delegater vid SKKs Kennelfullmäktige 2015. 

Styrelsen beslutade att utse suppleant Reidar Otterbjörk till fullmäktigedelegat istället för Linda 

Andersson samt att Kjell Rörström ersätter Reidar Otterbjörk som suppleant.  

Styrelsen beslutade att utse Margareta Lantz till fullmäktigedelegat istället för Jessica Persson. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att rapportera SRRS nya delegater och suppleanter till SKK. 

§91. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöten den 23 september 2015 klockan 18:30 via Skype. 

§92. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


