PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Skype

Mötesdatum

2016-05-10

Paragrafer

§11 - §27

Fastställt datum

2016-05-16

År/Mötesnr

2016/2

Närvarande

Kjell Rörström (ordförande), Joakim Dahlberg (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Linda Andersson (ledamot), Lisa
Zingel §18 -27 (ledamot), Reidar Otterbjörk (ledamot), Johan Segerlund (suppleant), Johan Ahlenius (suppleant) och Lilly-Ann
Forsman (suppleant).
Anmält förhinder

Margareta Lantz (ledamot) och Mari Levänen (suppleant).

Mötet noterade att ordinarie ledamot Margareta Lantz ersattes av suppleant Johan Segerlund under hela mötet och
ordinarie ledamot Lisa Zingel av suppleant Johan Ahlenius t.o.m §17.6.
§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
Lilly-Ann Forsman utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

11.3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan ändringar.

§12.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C konstituerande sammanträde 2016-04-16 är justerat.

§13.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§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 om ny styrelse 2016 har inrapporteras till SKK enligt
uppdrag vid styrelsemöte 2016-02-16 §182.6.

15.2.

2016-04-05 DKK: Brush-up ringsekreterare 21 april
Styrelsen noterade inbjudan från Dalarnas Kennelklubb till brush-up för ringsekreterare i Borlänge.
Informationen lades till handlingarna utan åtgärd eftersom det inte finns några ringsekreterare i SRRS
regi inom SRRS/Norra.

15.3.

2016-04-08 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.

15.4.

2016-04-09 SBK: Inbjudan till Bruksläger
Styrelsen noterade inbjudan från Svenska Brukshundsklubben till Bruksläger för ungdomar mellan
18-25 år 2016-09-09 – 2016-09-11. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

15.5.

2016-04-13 SBK: Ange domare i SBK Tävling
Styrelsen noterade information från Svenska Brukshundsklubben gällande att från och med 2016-0701 ska domare för lydnadsprov läggas in i SKB Tävling minst en vecka före tävlingsdagen.
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Kjell Rörström (ordförande), Joakim Dahlberg (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Linda Andersson (ledamot), Lisa
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Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och
lokalavdelningarna.
Punkten justerades omedelbart.
15.6.

2016-04-13 SKK: Välkomna på SKKs avelskonferens i höst!
Styrelsen noterade inbjudan från Svenska Kennelklubben till Avelskonferens 2016-11-18 -2016-11-19.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

15.7.

2016-04-20 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.

15.8.

2016-04-21 SKK: Inbjudan grundutbildning avelsfunktionärer 15-16 oktober 2016
Styrelsen noterade inbjudan från Svenska Kennelklubben till Grundutbildning för avelsfunktionärer
2016-10-15 -- 2016-10-16.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för beslut om
deltagande och i förekommande fall anmälan senast 2016-09-09. Styrelsen önskar ta del av
SRRS/AUKs beslut om deltagande senast 2016-08-15.
Punkten justerades omedelbart.

15.9.

2016-04-22 SKK: Info ang live streaming på utställning
Styrelsen noterade information från SKK/UtstK gällande att det är tillåtet att fotografera/filma på
allmän plats och sedan publicera verken, även om det finns personer på bilderna. SKK/UtstK
rekommenderar ändå arrangerande klubbar att i förväg informera utställarna i de fall som ”live
streaming” förekommer på utställningsarrangemangen och respektera om någon uttryckligen säger att
de inte vill vara med på bild.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och
lokalavdelningarna för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

15.10.

2016-04-22 SKK: Utdrag ur SKK UtstK protokoll 31 mars 2016 vaccinationskrav
Styrelsen noterade information från SKK/UtstK gällande vaccinationskrav för deltagande på
utställning.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och
lokalavdelningarna för kännedom.

15.11.

2015-04-27 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.
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15.12.

2016-05-03 SBK: Antal hundar i gruppmoment
Styrelsen noterade information från Svenska Brukshundsklubben gällande att gruppmomentet i
lydnadsklass 1-Elit får utföras med endast en hund.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och
lokalavdelningarna.
Punkten justerades omedelbart.

§16.

Ekonomiärenden
Inget att rapportera.

§17.

Medlemsärenden

17.1.

2016-04-05, 2016-04-12, 2016-04-19, 2016-04-21, 2016-04-26, 2016-04-28 och 2016-05-03 SKK:
Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

17.2.

2016-04-05, 2016-04-12, 2016-04-19, 2016-04-21, 2016-04-26, 2016-04-28 och 2016-05-03 SKK:
Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.

17.3.

2016-05-01 SKK: Medlemsstatistik 2016-04-30
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

17.4.

2016-05-01 SKK: Nya medlemmar 2016-04-01-- 2016-04-30
Förslag: Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till
lokalavdelningarna och Sonja Nilsson för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

17.5.

2016-05-01 SKK: U-märkta medlemmar 2016-04-01-- 2016-04-30
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

17.6.

2016-05-01 SKK: Medlemslista 2016-04-30
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna,
medlemsansvarig Sonja Nilsson samt samarbetspartner Agria för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

Lisa Zingel anslöt till mötet.
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Forsman (suppleant).
Anmält förhinder
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§18.

Avels- & uppfödarärenden

18.1.

Prövning av SRRS/AUKs beslut om nekad valphänvisning
Styrelsen noterade skrivelse från SRRS/AUK gällande att kommittén beslutat att under rådande
omständigheter neka SRRS valphänvisning för avelskombination där ena avelsdjuret är gentestad för
Early Onset Adult Deafness (EOAD) med resultatet Carrier och det andra avelsdjuret saknar
gentestresultat för motsvarande sjukdom/funktionshinder.
SRRS/AUK anser inte att avelskombinationen sker i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter
och allmänna råd om hållande av hund och katt 24§ punkt 3 samt Svenska Kennelklubbens
Grundregler punkt 2.2.
SRRS/AUKs beslut har fattats mot bakgrund av att det i SRRS Valphänvisningsregler står att:
”Genom att ansöka om SRRS valphänvisning så bekräftar uppfödaren att SKKs Grundregler,
Registreringsregler och andra för hundavel tillämpliga regler, riktlinjer och policys efterlevs”.
Ägarna av föräldradjuren till den aktuella valpkullen har begärt att SRRS/AUKs beslut omprövas av
SRRS styrelse.
Ledamot Jessica Persson anmälde till styrelsen att hon, i egenskap av sammankallande i SRRS/AUK,
önskade avstå från att delta i styrelsens beslut av detta ärende. Jessica Persson ersattes vid denna
punkt av suppleant Johan Ahlenius.
Styrelsen tolkar i ärendet hänvisade föreskrifter och regler på samma sätt som SRRS/AUK och
beslutade enhälligt att SRRS/AUKs beslut att neka SRRS valphänvisning för den aktuella
avelskombinationen kvarstår under rådande förutsättningar.
Styrelsen noterade att om ägaren till det avelsdjur som nu saknar gentestresultat för EOAD inkommer
med sådant till SRRS/AUK så gör kommittén en ny prövning av ärendet.
Punkten justerades omedelbart.

18.2.

SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2016-03-22
Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna.

18.3.

SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2016-04-20
Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna.

§19.

Mentalitetsärenden

19.1.

SRRS/MK Verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan 2016
Styrelsen beslutade att godkänna SRRS/MKs verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan
2016.
Punkten justerades omedelbart.

19.2.

2015-11-10 SKK: Inbjudan att medverka i projekt angående att beskriva hundrasers mentala
egenskaper och beteende
Styrelsen noterade att SRRS/MK inte har inkommit med ett utkast senast 2016-03-31 enligt beslut vid
styrelsemöte 2015-11-25 § 131.2.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att påminna SRRS/MK om att underlag måste vara styrelsen
tillhanda senast 2016-05-20 så att styrelsen hinner granska och återkoppla till SRRS/MK innan
underlaget ska vara SKK/KHM tillhanda under juni.
Punkten justerades omedelbart.
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Kjell Rörström (ordförande), Joakim Dahlberg (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Linda Andersson (ledamot), Lisa
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§20.

Tävlingsärenden

20.1.

Ansvarig SRRS utställningslista
Caroline Graflund har meddelat att hon under en period behöver en ersättare för administration av
SRRS utställningslista.
Styrelsen noterade att Linda Andersson har åtagit sig uppdraget och att hon av Jessica Persson har
erhållit utbildning i administrationen av listan på SRRS hemsida.

20.2.

RRWC Show 2016
- Gåva till utställare
Styrelsen noterade förslag från RRWC-gruppen om att införskaffa en gåva till samtliga utställare
vid RRWC Show 2016-07-01.
Styrelsen beslutade att bifalla inköp av gåvor a’ 5.000 SEK.

20.3.

BISS-16
- Vandringspriser och listrosetter
Styrelsen uppdrog till Margareta Lantz att ombesörja insamling av SRRS Vandringspriser samt
utdelning av vandringspriserna vid BISS-16.
Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström att ombesörja utdelning av SRRS Listrosetter vid BISS-16.
-

Funktionärer
Styrelsen noterade att SRRS/Östra inkommit med förfrågan om styrelsen har möjlighet att bistå
med funktionärer så som bestyrelse eller speaker under utställningsdagarna.
Styrelsen uppdrog till Lilly-Ann Forsman att före nästa styrelsemöte tillfråga två personer om de
kan ingå som medlemmar i utställningens bestyrelse.

20.4.

BISS-17
- Domare
Styrelsen noterade att SRRS/Västra önskar att styrelsen bokar domare till BISS-17.
Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström att före nästa styrelsemöte bjuda in föreslagen domare att
döma utställningen den 2017-08-05 och 2017-08-06.

20.5.

SRRS Utställningsprogram 2018
Styrelsen noterade att SKK har beviljat SRRS ansökan om arrangemang av officiella utställningar
2018 enligt nedan.


2018-05-26

SRRS/Östra

Kungsängen

1 hanhundscert & 1 tikcert



2018-07-14

SRRS/C

Nyköping

1 hanhundscert



2018-07-15

SRRS/C

Nyköping

1 tikcert



2018-09-01

SRRS/Östra

Kungsängen

1 hanhundscert & 1 tikcert



2018-09-23

SRRS/Södra

Röstånga

1 hanhundscert & 1 tikcert

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och
lokalavdelningarna för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
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§21.

Kommunikationsärenden

21.1.

Ridgeback-Nytt
Styrelsen uppdrog till samtliga styrelsemedlemmar att senast 2016-05-31 inkomma till med en
presentation av sig själv till Reidar Otterbjörk för publicering i Ridgeback-Nytt nr 2/2016.
Styrelsen diskuterade möjliga teman att ha i Ridgeback-Nytt.
Styrelsen uppdrog till samtliga styrelsemedlemmar utom Jessica Persson att innan nästa styrelsemöte
inkomma till Reidar Otterbjörk med minst ett förslag på tema.

21.2.

SRRS hemsida
Inget att rapportera.

21.3.

SRRS Årsbok
Styrelsen noterade att SRRS Årsbok 2015 har blivit mycket uppskattad mycket tack vare det nya
formatet och layouten.
Styrelsen beslutade att ett (1) gratis exemplar av årsboken delges Sonja Nilsson, Birgitta Ebkar, SKK
samt Sanna Sander.
Styrelsen noterade vidare att SRRS totalt måste sälja 107 exemplar för att årsboken ska nå break-even.
Styrelsen beslutade att medlemmar som köper minst en helsidesannons i Ridgeback-Nytt under 2016
ska erbjudas en (1) annons i SRRS Årsbok 2016 till priset av 150 SEK per helsida.

§22.
22.1.

§23.
23.1.

Sponsorer och samarbetspartners
Samarbetsavtal foderleverantör
Styrelsen noterade förslag till samarbetsavtal med foderleverantör för sponsring av SRRS officiella
tävlingsarrangemang.
Styrelsen beslutade att godkänna avtalsförslaget och uppdrog till Lisa Zingel att hålla en
genomgång av avtalsförslaget med foderleverantören.
Rapport lokalavdelningar
2016-04-26 SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2016-04-25
Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna.

§24.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§25.

Övriga ärenden

25.1.

Rhodesian Ridgeback World Congress 2016
- Program
Jessica Persson rapporterade att programmet för RRWC 2016-06-29 – 2016-06-30 är fastställt.
Utöver RRWC kommer det 2016-06-28 att anordnas en guidad tur i Lund som Lunds Kommun
bjuder på samt ”Ridgeback Academy” som anordnas tack vare sponsring från Malabo APD.
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Zingel §18 -27 (ledamot), Reidar Otterbjörk (ledamot), Johan Segerlund (suppleant), Johan Ahlenius (suppleant) och Lilly-Ann
Forsman (suppleant).
Anmält förhinder

Margareta Lantz (ledamot) och Mari Levänen (suppleant).

-

-

Sponsring
Jessica Persson rapporterade att RRWC-gruppen behöver styrelsens hjälp att finna sponsor av
alkoholfri dryck och snacks till den ”konferenspåse” som skänks varje kongressdeltagare.
Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström och Joakim Dahlberg att arbeta med att finna lämpliga
sponsorer och återrapportera till styrelsen via e-post så snart svar erhållits från presumtiv sponsor.
Country presentation
Jessica Persson rapporterade att RRWC-gruppen, enligt önskemål från kongressdeltagare, kommer
att tillhandahålla en lokal för ”country presentations”.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk och Johan Ahlenius att ta fram en ”country presentation”
för Sverige.

25.2.

Väggalmanacka 2017
Styrelsen noterade förfrågan från Elin Nylander gällande försäljning av Ridgebackkalender 2017.
Styrelsen beslutade att frågeställaren medges möjlighet att annonsera sin produkt i SRRS
medlemstidning gentemot betalning i form av bilder som SRRS har rätt att nyttja i
medlemstidning, på hemsida och i årsbok.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att meddela frågeställaren styrelsens beslut.

25.3.

Ny hedersmedlem
Styrelsen uppdrog till Kjell Rörstöm att tillskriva Sven Höök och välkomna honom som ny
hedersmedlem i SRRS.

§26.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöten 2016-06-16 klockan 19:30 via Skype.

§27.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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