PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Skype

Mötesdatum

2016-06-09

Paragrafer

§28 - §44

Fastställt datum

2016-08-23

År/Mötesnr

2016/3

Närvarande

Kjell Rörström (ordförande), Joakim Dahlberg (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Linda Andersson (ledamot),
Margareta Lantz (ledamot), Johan Segerlund (suppleant) och Johan Ahlenius (suppleant).
Anmält förhinder

Reidar Otterbjörk (ledamot), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Mari Levänen (suppleant).

Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa Zingel ersattes ersattes av suppleant Johan Segerlund och ordinarie
ledamot Reidar Otterbjörk av suppleant Johan Ahlenius.
§28.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

28.1.

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

28.2.

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

28.3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan ändringar.

§29.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/Cs styrelsemöte 2016-05-10 är justerat.

§30.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§31.

Rapport AU
Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte.

§32.

Rapport sekreterare

32.1.

2016-05-16 SKK: Remiss - Regler för Lydnadsprov 2017-2021
Styrelsen noterade remiss avseende regler för lydnadsprov 2017-2021 .
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra remissen till SRRS/TK för inkommande till
SRRS/C med kommitténs yttrande senast 2016-06-30.
Punkten justerades omedelbart.

32.2.

2016-05-23 SKK: Ansökan om bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2019
Styrelsen noterade påminnelse från SKKs Domarkommitté (SKK/DK) om att en eventuell ansökan för
att få arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens ska vara DK tillhanda senast den 2016-0701.
Styrelsen uppdrog till Kjell Röström att kontakta SKK för att kontrollera förutsättningarna att
inkomma med en ansökan om arrangemang av domarkonferens 2019.
Styrelsen uppdrog till Linda Andersson att kontakta Svenska Dalmatinerklubben med
intresseförfrågan om eventuellt samarbete vid arrangemang av domarkonferens.
Styrelsen uppdrog till Margareta Lantz att be SRRS kassör Sonja Nilsson om kostnadsfördelning och
utfall från SRRS senaste domarkonferens 2009.
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32.3.

2016-06-03 SBK: Ansökan om prov 2017
Styrelsen noterade information från SBK gällande ansökan om lydnadsprov och rallylydnadsprov
2017.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK med uppdrag
att senast 2016-07-30 inkomma till SRRS/C med en sammanställning över lokalavdelningarnas
önskemål om arrangemang av lydnads- och rallylydnadsprov 2017 för godkännande.
Styrelsen beslutade att ansökan om samtliga lydnads- och rallylydnadsprov inom SRRS 2017 ska ske
senast 2016-09-15 via SBK Tävling. Detta för att SRRS ska kunna tillhandahålla samarbetspartners en
komplett förteckning över samtliga officiella prov i specialklubbens regi innan årsskiftet 2016/2017.

32.4.

2016-03-09 SKK: CS protokoll nr 2-2016
Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS styrelsemöte 2016-04-27 för kännedom. Protokollet lades
till handlingarna utan åtgärd.

§33.

Ekonomiärenden
Inget att rapportera.

§34.

Medlemsärenden

34.1.

2016-05-10, 2016-05-12, 2016-05-19, 2016-05-24, 2016-05-31, 2016-06-02 SKK:
Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

34.2.

2016-05-10, 2016-05-12, 2016-05-19, 2016-05-24, 2016-05-31, 2016-06-02 SKK:
Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.

34.3.

2016-06-01 SKK: Medlemsstatistik 2016-05-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

34.4.

2016-06-01 SKK: Nya medlemmar 2016-05-01-- 2016-05-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och
Sonja Nilsson för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

34.5.

2016-06-01 SKK: U-märkta medlemmar 2016-05-01-- 2016-05-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
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34.6.

2016-06-01 SKK: Medlemslista 2016-05-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna,
medlemsansvarig Sonja Nilsson samt samarbetspartner Agria för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

§35.

Avels- & uppfödarärenden
Inget att rapportera.

§36.

Mentalitetsärenden

36.1.

SRRS/MK: Protokoll från arbetsmöte 2016-01-20
Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna.
Styrelsen noterade följande förslag från SRRS/MK:
1) Checklista till blivande valpköpare med tydlig ”konsumentupplysning” från klubben som gör
valpköparna uppmärksamma på vad de ska titta efter. Checklistan bör finnas tillgänglig via
hemsidan.
Styrelsen anser att det är ett bra förslag, och att checklistan bör omfatta mer än mentalitet.
Styrelsen uppdrog till SRRS/MK att arbeta fram ett förslag till checklista i samarbete med
SRRS/AUK och presentera förslaget för styrelsen.
2) Artiklar från AUK och MK som funnits med i Ridgeback-Nytt bör gå att läsa på hemsidan. Alla
har inte tillgång till tidningen (t.ex. blivande valpköpare) .
Styrelsen anser att förslaget är bra, men konstaterade att SRRS hemsida i nuläget inte är byggd för
att stödja detta scenario.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att utvärdera tekniska möjligheter och estimera tidsåtgång
för generell lösning avseende presentation av artiklar på SRRS hemsida.
3) På SRRS valphänvisning bör det endast stå ”Mentalbeskrivning” MH/BPH om hunden faktiskt
genomfört testet. Har hunden brutit ska det stå ”nej” eller ”brutit”.
Styrelsen anser att förslaget är bra, men konstaterade att SRRS hemsida i nuläget inte är byggd för
att stödja detta scenario och att en förändring inte är trivial. En förändring av hemsidan enligt
förslag skulle även ha påverkan på de script som automatiskt importerar data från SKK, vilket gör
en förändring mer omfattande.
Styrelsen beslutade att bordlägga förslaget till nästa fysiska styrelsemöte för att kunna få en
presentation av hur SRRS hemsida är uppbyggd och hur administrationen fungerar.
4) För utländska hundar på SRRS hemsida bör det stå något annat än ”nej” om de gjort någon form
av mentaltest i sitt eget hemland.
Styrelsen beslutade att bordlägga förslaget till nästa fysiska styrelsemöte för att kunna få en
presentation av hur SRRS hemsida är uppbyggd och hur administrationen fungerar.
5) SKK:s grundregel § 2:2 ska stå i sin helhet i valphänvisningsreglerna. Även om varje uppfödare
förutsätts kunna regeln utantill ska ingen som går in på sidan behöva undra vad regeln står för
och behöva slå upp den.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att från Valphänvisningsreglerna på SRRS hemsida länka
till de regelverk som specifikt hänvisas.
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36.2.

§37.

2015-11-10 SKK: Inbjudan att medverka i projekt angående att beskriva hundrasers mentala
egenskaper och beteende
Styrelsen noterade att SRRS/MK har inkommit med ett utkast till beskrivning av hundars mentala
egenskaper och beteende och tackade för detta.
Styrelsen beslutade gå igenom förslaget vid ett arbetsmöte 2016-06-13 klockan 19:30 via Skype.
Tävlingsärenden

37.1.

RRWC Show 2016
- Priser till placerade hundar
Jessica Persson rapporterade att det fortfarande behövs priser till placeradehundar.
Styrelsen uppdrog till samtliga styrelsemedlemmar förutom Jessica Persson att arbeta med att
söka prissponsring för inlämning av priser senast 2016-06-17.

37.2.

BISS-16
- Funktionärer
Lilly-Ann Forsman rapporterade att Ann-Marie Hilding och Ulla-Britt Persson har åtagit sig
uppdraget som bestyrelseledamöter på plats under utställningsdagarna tillsammans med Reidar
Otterbjörk som är bestyrelseordförande och tillgänglig via telefon.
Kjell Rörström har åtagit sig uppdraget som kommissarie samt speaker. Uppdraget som speaker
önskar hal dela med ytterligare en person.
Jessica Persson har återrapporterat ovanstående till SRRS/Östra.

37.3.

BISS-17
- Domare
Kjell Rörström rapporterade att rasspecialist Petra Stracke (DE) har accepterat uppdraget till att
döma vid utställningen den 2017-08-05 och 2017-08-06.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ta fram ett domaravtal och skicka till Kjell Rörström för
undertecknande och utskick till domaren.
- Mönstringsdomare
Styrelsen uppdrog till SRRS/Västra att boka en inofficiell exteriördomare till mönstringsklassen,
samt lämnat förslag på person för lokalavdelningen att kontakta om de så beslutar.
- Domarvärd
Styrelsen uppdrog till SRRS/Västra att utse en domarvärd i enlighet med SRRS Tävlingsriktlinjer.
- Boende domare
Styrelsen uppdrog till SRRS/Västra att boka lämpligt boende till domaren från och med fredag
2017-08-04 till och med måndag 2017-08-07 (3 nätter).

§38.
38.1.

Kommunikationsärenden
Ridgeback-Nytt
Lilly-Ann Forsman rapporterade att Camilla Olofsson har åtagit sig uppdraget som kolumnist i
Ridgeback-Nytt under rubriken "Min vardag med RR".
Lilly-Ann Forsman rapporterade att Rebecca Enander har åtagit sig uppdraget att skriva en artikel
om sin väg till sina lydnadsframgångar till Ridgeback-Nytt.
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Styrelsen noterade förfrågan från styrelsen i Norska Ridgeback-Klubben om tillåtelse att publicera
artikeln "Rhodesian Ridgeback har flest genomförda BPH av alla raser" (Ridgeback-Nytt 1/2016) i
den norska medlemstidningen.
Styrelsen finner det glädjande att artikeln uppskattats och beslutade att ge sitt tillstånd till detta.
38.2.

SRRS hemsida
Jessica Persson rapporterade att information om Agrias nya uppfödarförsäkring har publicerats på
SRRS hemsida 2016-05-21.

38.3.

SRRS Årsbok
Styrelsen noterade att det för närvarande sålts 58 årsböcker och att det finns 3 exemplar kvar till
försäljning.
Styrelsen beslutade att låta trycka ytterligare 10 exemplar av Årsboken 2015 för försäljning i
samband med RRWC-utställningen i Lund. Styrelsen uppdrog till Sonja Nilsson att ombesörja
beställning hos tryckeriet.

§39.

Sponsorer och samarbetspartners

39.1.

Samarbetsavtal foderleverantör
Jessica Persson rapporterade att potentiell samarbetspartner harframfört några mindre förslag till
justeringar i avtalet.
Styrelsen beslutade att godkänna justerat avtalsförslag mottaget från Jessica Persson 2016-06-07.

39.2.

Medlemsrabatt hos VetZoo
Joakim Dahlberg rapporterade att SRRS medlemmar erbjuds 10% rabatt på sortimentet hos
närbutiken VetZoo, som bl.a är återförsäljare av Brit Care.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att informera om rabatten, samt gällande värdekod, i
Ridgeback-Nytt och till Jessica Persson att informera om rabatten på SRRS hemsida.

§40.

Rapport lokalavdelningar
Inget att rapportera.

§41.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§42.

Övriga ärenden

42.1.

Rhodesian Ridgeback World Congress 2016
- Sponsring
Kjell Rörström och Joakim Dahlberg rapporterade att inga sponsorer har kunnat hittas.
- Country presentation
Reidar Otterbjörk har via e-post presenterat tre olika förslag till en poster för presentation av
Rhodesian Ridgeback i Sverige framtagen av Reidar Otterbjörk.
Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att återrapportera styrelsens valda förslag samt
kompletterande synpunkter till Reidar Otterbjörk för färdigställande av postern i tid till
kongressen.

Justeras mötesordförande

Justeras protokolljusterare

Protokollförare

Kjell Röström

Joakim Dahlberg

Jessica Persson

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

Sida 5/6

PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Skype

Mötesdatum

2016-06-09

Paragrafer

§28 - §44

Fastställt datum

2016-08-23

År/Mötesnr

2016/3

Närvarande

Kjell Rörström (ordförande), Joakim Dahlberg (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Linda Andersson (ledamot),
Margareta Lantz (ledamot), Johan Segerlund (suppleant) och Johan Ahlenius (suppleant).
Anmält förhinder

Reidar Otterbjörk (ledamot), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Mari Levänen (suppleant).

§43.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa ordinarie styrelsemöte 2016-08-23 klockan 19:30 via Skype.

§44.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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