PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Skype

Mötesdatum

2016-09-20

Paragrafer

§62-§78

Fastställt datum

2016-10-06

År/Mötesnr

2016/5

Närvarande

Kjell Rörström (ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Linda Andersson (ledamot), Margareta Lantz (ledamot) §68.7-§78,
Reidar Otterbjörk (ledamot), Johan Segerlund (suppleant), Johan Ahlenius (suppleant) och Mari Levänen (suppleant).
Anmält förhinder

Joakim Dahlberg (vice ordförande) och Lilly-Ann Forsman (suppleant).

Mötet noterade att ordinarie ledamot Joakim Dahlberg ersattes ersattes av suppleant Johan Segerlund och
ordinarie ledamot Margareta Lantz ersattes av suppleant Johan Ahlenius.
§62.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

62.1.

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

62.2.

Val av protokolljusterare
Johan Ahlenius utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

62.3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan ändringar.

§63.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2016-08-23 är justerat.

§64.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§65.

Rapport AU

65.1.

Skrivelse till SKKs Disciplinnämnd gällande Eva Bryntse
Styrelsen noterade inkomna skrivelser från Beatrice Barck (2016-08-28) och Linda Calamnius
(2016-08-29) gällande att ridgebackuppfödare Eva Bryntse riskerar att uteslutas ur SKK eftersom hon
inte återlämnat fodervärdshund till fodervärd p.g.a stark misstanke om att hunden far psykiskt illa hos
fodervärden. Ärendet finns hos SKKs Disciplinnämnd för beslut om påföljd.
Styrelsen har tagit del av protokoll från SKK/UKKs möte 2015-11-25 U41/15 samt domslut mot Eva
Bryntse i mål FT 2643-15 i Hudiksvalls tingsrätt. Utifrån vad som framgår i tingsrättens dom kan
styrelsen inte finna något som tyder på att Eva Bryntse har handlat i syfte att vinna egna fördelar eller
med uppsåt att skada SKK eller SRRS.
Styrelsen anser att allvarliga brott mot SKKs regelverk bör medföra disciplinär påföljd, men att
hänsyn bör tas till omständigheterna i det enskilda fallet och att förekomst av tidigare disciplinära
åtgärder bör beaktas vid Disciplinnämndens beslut.
Mot bakgrund av ovanstående beslutade SRRS/AU att, via Eva Bryntse, tillskriva SKKs
Disciplinnämnd en vädjan att inte tilldöma Eva Bryntse uteslutning ur SKK-organisationen utan
istället, i förekommandefall, besluta om en lägre grad av påföljd. Därtill föreslår styrelsen att SKK om
möjligt belägger hunden SE35027/2014 Oppigården’s Assi Luan-I Gen med avelsförbud fram tills att
den återlämnas till fodervärden enligt gällande domslut alternativt att tingsrättens dom omprövas med
ett domslut till Eva Bryntses fördel.
Styrelsen fastställde AUs beslut och punkten justerades omedelbart.

Justeras mötesordförande

Justeras protokolljusterare

Protokollförare

Kjell Röström

Johan Ahlenius

Jessica Persson

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

Sida 1/6

PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Skype

Mötesdatum

2016-09-20

Paragrafer

§62-§78

Fastställt datum

2016-10-06

År/Mötesnr

2016/5

Närvarande

Kjell Rörström (ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Linda Andersson (ledamot), Margareta Lantz (ledamot) §68.7-§78,
Reidar Otterbjörk (ledamot), Johan Segerlund (suppleant), Johan Ahlenius (suppleant) och Mari Levänen (suppleant).
Anmält förhinder

Joakim Dahlberg (vice ordförande) och Lilly-Ann Forsman (suppleant).

§66.

Rapport sekreterare

66.1.

2016-08-24 SKK: Förlängs ansökningstid för lydnadstävlingar
Styrelsen noterade information från SKK gällande att ansökningstiden för officiella lydnadsprov 2017
har förlängts till 2016-10-01. Då SRRS/TK redan har kännedom om detta så lades informationen till
handlingarna utan åtgärd.

66.2.

2016-08-29 SKK: Information om resultatet av arbetet med lydnadsremissen
Styrelsen noterade information från SKK gällande resultatet av arbetet med lydnadsremissen.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.

66.3.

2016-08-30 SKK: Dispenser i rallylydnad 2017
Styrelsen noterade information från SKK gällande att från och med 2017-01-01 så kommer
hanteringen av den generella dispensen som finns för tävlande förare i rallylydnad med särskilda
behov att förbättras.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.

66.4.

2016-08-31 SKK: SKK Play för uppfödare - onsdagen den 21 september kl. 19.30
Styrelsen noterade att informationen från SKK har mottagits sedan tidigare och finns publicerad på
SRRS hemsida. Informationen lades till handlingarna utan ytterligare åtgärd.

66.5.

2016-08-31 SKK: Special- och avtalsanslutna klubbars utställningar 2017
Styrelsen noterade att informationen från SKK gällande att ansökan om byte av utställningsdatum
eller utställningsplats för fastställda utställningar 2017 ska vara SKK tillhanda senast 2016-10-01.
Vid ansökan om ändring måste synnerliga skäl finnas.
Styrelsen noterade att informationen har vidarebefordrats till SRRS/TK med uppdrag att kontrollera
om lokalavdelningarna har något önskemål om ändring och i förekommande fall återrapportera detta
till styrelsen senast 2016-09-19.
Styrelsen noterade att inga önskemål om ändring har inkommit och ärendet lades till handlingarna
utan åtgärd.

66.6.

2016-09-05 SKK: Inbjudan till rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa 2016
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till rasmonter vid Stockholms HundMässa 2016.
Styrelsen noterade att informationen har vidarebefordrats till SRRS/Östra med uppdrag att besluta
om deltagande och i förekommande fall tillse att anmälan är SKK tillhanda senast 2016-10-01.
Styrelsen noterade vidare att SRRS rambudget 2016 inkluderar bidrag a’ 500 SEK för
anmälningsavgiften, vilket i förekommande fall, utbetalas till SRRS/Östra efter genomförande.
Styrelsen önskade att ta del av lokalavdelningens beslut senast 2016-09-19, vilket inte har inkommit.

66.7.

2016-09-09 SKK: Nya medlemsavier för de medlemmar och de klubbar SKK kansli administrerar för
Styrelsen noterade information från SKK gällande att nya medlemsavier har tagits i bruk.
Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.
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66.8.

2016-09-09 SKK: Inbjudan till informationsträff ang. SKKs organisationsutredning
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till informationsträff gällande organisationsutredning 2016-1119 i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm och Umeå. Styrelsen noterade att träffen infaller samma
datum som SKKs Avelsträff, vilket är beklagligt.
Styrelsen beslutade att Kjell Rörström, Johan Ahlenius och Margareta Lantz deltar vid närmsta
informationsträff och själva ombesörjer att anmälan är SKK tillhanda senast 2016-10-25.

66.9.

2016-09-15 Agria: Inbjudan till Agriapromenaden
Styrelsen noterade att information om Agriapromenaden har publicerats på SRRS hemsida och
ärendet lades till handlingarna.

66.10.

2016-09-15 SKK: Auktorisation exteriördomare
Styrelsen noterade att Svante Frisk har auktoriserats som exteriördomare av rhodesian ridgeback och
hälsade honom välkommen som domare av rasen.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och
lokalavdelningarna för kännedom.

§67.
67.1.

§68.

Ekonomiärenden
Resultat- och balansrapport
Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson har inkommit med en balans- och
resultatrapport per 2016-09-20 och tackade för detta.
Styrelsen noterade att resultaträkningen håller sig väl inom budgeterade ramar och att ekonomin är
god.
Medlemsärenden

68.1.

2016-08-23, 2016-08-26, 2016-09-01, 2016-09-06, 2016-09-08 och 2016-09-13 SKK:
Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

68.2.

2016-08-23, 2016-08-26, 2016-09-01, 2016-09-06, 2016-09-08 och 2016-09-13 SKK:
Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.

68.3.

2016-09-01 SKK: Medlemsstatistik 2016-08-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

68.4.

2016-09-01 SKK: Nya medlemmar 2016-08-01-- 2016-08-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och
Sonja Nilsson för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
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68.5.

2016-09-01 SKK: U-märkta medlemmar 2016-08-01-- 2016-08-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

68.6.

2016-09-01 SKK: Medlemslista 2016-08-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna,
medlemsansvarig Sonja Nilsson samt samarbetspartner Agria för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

Margareta Lantz anslöt till mötet.
68.7.

§69.
69.1.

§70.
70.1.

§71.

SRRS Rasinformatör
Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att kontakta styrelsens förslag till nya rasinformatörer med
förfrågan om dessa kan tänka sig uppdraget.
Avels- & uppfödarärenden
SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2016-08-25
Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna.
Mentalitetsärenden
2015-11-10 SKK: Inbjudan att medverka i projekt angående att beskriva hundrasers mentala
egenskaper och beteende
Styrelsen noterade att SRRS/MKs har inkommit med en slutgiltig version av dokumentet ”Hundrasers
mentala egenskaper och beteende” för rhodesian ridgeback.
Styrelsen beslutade att godkänna SRRS/MKs underlag och tackade kommittén för ett bra arbete.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela SKK/KHM styrelsens beslut.
Tävlingsärenden

71.1.

BISS-17
Inget att rapportera.

71.2.

Ansökan om officiella lydnadsprov 2017
Styrelsen noterade information från SRRS/TK att ansökan om officiell lydnadstävling 2017 endast har
inkommit från SRRS/Västra. SRRS/Norra har meddelat att de inte önskar arrangera någon
lydnadstävling och SRRS/Östra och SRRS/Södra har inte besvarat SRRS/TKs förfrågan.
Styrelsen beslutade att bevilja att ansökan om nedanstående lydnadsprov 2017 skickas till SBK och
uppdrog till SRRS/TK att registrera detta i SBK Tävling senast 2016-10-01:
 SRRS/Västra
2017-08-04
Punkten justerades omedelbart.

71.3.

Karlstad

Klass I, II, III, Elit

Utomhus

Ansökan om officiella rallylydnadsprov 2017
Styrelsen noterade information från SRRS/TK att ingen lokalavdelning har inkommit med önskemål
om att få arrangera officiell rallylydnadstävling 2017.
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71.4.

§72.

Ansökan om officiella utställningar 2019
Styrelsen noterade att SRRS/TK har bett lokalavdelningarna att senast 2016-10-31 inkomma till
kommittén med sina önskemål om arrangemang av officiella utställningar 2019.
Då ingen lokalavdelning de senaste åren på eget initiativ ansökt om att får arrangera
Ridgebackspecialen (BISS-XX) beslutade styrelsen att tillskriva lokalavdelningarna med förslag om
hur arrangemanget av Ridgebackspecialen ska hanteras framöver.
Kommunikationsärenden

72.1.

Ridgeback-Nytt
Reidar Otterbjörk rapporterade att Ridgeback-Nytt nummer 3/2016 är under produktion.
Styrelsen beslutade att att reportage från RRWC Show och rasspecial i Askersund ska publiceras i nr
3/2016 och BISS-16 och rasspecial i Röstånga publiceras i nr 4/2016. Detta för att inte nummer
3/2016 ska fyllas med utställningsresultat från årets samtliga rasspecialer.

72.2.

SRRS hemsida
Inget att rapportera.

72.3.

SRRS Årsbok
Inget att rapportera.

§73.
73.1.

§74.
74.1.

Sponsorer och samarbetspartners
Samarbetsavtal foderleverantör
Inget att rapportera.
Rapport lokalavdelningar
2016-08-29 SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2016-08-24
Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna.

§75.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§76.

Övriga ärenden

76.1.

Exteriördomarkoferens 2019
Styrelsen noterade skrivelse från SKK/DK med förslag att domarkonferens ska samarrangeras med
andra klubbar för att få till en mer tidseffektiv konferenshelg för domarna. SKK/DKs föreslår att raser
tillhörande Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, Svenska Dalmatiner Sällskapet, Svenska
Welsh Corgi Klubben, Svenska Lancashire Heeler Klubben och Specialklubben för Västgötaspets ska
behandlas under en dag.
Styrelsen diskuterade SKK/DKs förslag och konstaterade att vid samarrangemang med fyra andra
klubbar på en dag så kommer i praktiken cirka 1-1½ timmes effektiv tid att kunna ägnas åt rhodesian
ridgeback. Detta upplevs av styrelsen som väldigt lite med tanke på att det 2019 är tio år sedan SRRS
senast arrangerade domarkonferens.
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Styrelsen anser inte att det föreslagna samarrangemanget ger rasklubben möjlighet att på ett bra sätt
uppfylla syftet med konferensen, d.v.s att utveckla kvalitén på den exteriöra bedömningen genom att
öka raskunnandet, ge en historik och en nulägesbeskrivning, samt att diskutera aktuella förtjänster
respektive problem/fel hos rasen. Därtill anser styrelsen inte att den effektiva konferenstiden enligt
SKK/DKs förslag står i rimlig proportion till den arbetsinsats och kostnad som arrangemanget
kommer att innebära för SRRS.
Styrelsen beslutade, mot bakgrund av ovanstående, att återkalla SRRS ansökan om arrangemang av
domarkonferens 2019.
§77.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa ordinarie styrelsemöte 2016-10-17 klockan 19:30 via Skype.
Styrelsen beslutade att hålla ett fysiskt styrelsemöte 2016-10-23--2016-10-24 i Malmö.

§78.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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