PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Skype

Mötesdatum

2016-11-15

Paragrafer

§113-§129

Fastställt datum

2016-12-15

År/Mötesnr

2016/8

Närvarande

Kjell Rörström (ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Linda Andersson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Reidar Otterbjörk
(ledamot), Johan Segerlund (suppleant), Johan Ahlenius (suppleant), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Mari Levänen (suppleant).
Anmält förhinder

Joakim Dahlberg (vice ordförande) och Margareta Lantz (ledamot)

Mötet noterade att ordinarie ledamot Margareta Lantz ersattes av suppleant Johan Segerlund och ordinarie
ledamot Joakim Dahlberg ersattes av suppleant Johan Ahlenius.
§113.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

113.1.

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

113.2.

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

113.3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan ändringar.

§114.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokoll från SRRS/C styrelsemöte 2016-10-23—2016-10-24 är justerat.

§115.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§116.

Rapport AU
Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte.

§117.

Rapport sekreterare

117.1.

2016-10-25 SKK: Program för Specialklubbskonferensen
Styrelsen noterade konferensprogram till SKK:s Specialklubbskonferens den 4–5 februari 2017 i
Stockholm. Sista dag för anmälan är 2016-12-04.
Styrelsen beslutade att Kjell Rörström och Jessica Persson deltar vid konferensen och själva
ombesörjer att anmälan är SKK tillhanda innan anmälningstidens utgång.
Punkten justerades omedelbart.

117.2.

2016-11-08 SKK: Kommande utbildningar våren 2017
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till seminarium för ringsekreteraransvariga 2017-03-25–201703-26. Då SRRS inte har några ringsekreteraransvariga i klubbens regi så lades informationen till
handlingarna utan åtgärd.

117.3.

2016-11-08 SKK: Kommande utbildningar våren 2017
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till seminarium för domar- och utställningsansvariga 2017-0408/09.
Förslag: Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till
lokalavdelningarna för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
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117.4.

2016-11-11 SKK: Kennelfullmäktige 2017
Styrelsen noterade information från SKK:s valberedning inför Kennelfullmäktige 2017.
Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

§118.

Ekonomiärenden
Inget att rapportera.

§119.

Organisationsärenden

119.1.

2016-10-25, 2016-10-27, 2016-11-01, 2016-11-03 och 2016-11-08 SKK: Nya ägare i raser
tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

119.2.

2016-10-25, 2016-10-27, 2016-11-01, 2016-11-03 och 2016-11-08 SKK: Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.

119.3.

2016-11-01 SKK: Medlemsstatistik 2016-10-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

119.4.

2016-11-01 SKK: Nya medlemmar 2016-10-01-- 2016-10-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och
Sonja Nilsson för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

119.5.

2016-11-01 SKK: U-märkta medlemmar 2016-10-01-- 2016-10-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

119.6.

2016-11-01 SKK: Medlemslista 2016-10-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna,
medlemsansvarig Sonja Nilsson samt samarbetspartner Agria för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

§120.
120.1.

Avels- & uppfödarärenden
Medlemmar SRRS/AUK 2017
Förslag: Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att innan nästa styrelsemöte kontakta sittande
medlemmar i SRRS/AUK med förfrågan om de står till kommitténs förfogande under perioden
2017-01-01 -- 2017-12-31.
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§121.

Mentalitetsärenden

121.1.

Medlemmar SRRS/MK 2017
Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström att innan nästa styrelsemöte kontakta sittande medlemmar i
SRRS/MK med förfrågan om de står till kommitténs förfogande under perioden
2017-01-01 -- 2017-12-31.

121.2.

Projekt att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteenden
Styrelsen noterade information från SKK:s projektgrupp gällande att återkoppling till de klubbar som
varit behjälpliga med att ”provköra” dokumentet kommer att ske efter januari månad 2017.

§122.

Tävlingsärenden

122.1.

Medlemmar SRRS/TK 2017
Styrelsen har mottagit information från Camilla Holm, och Petra Johansson att de inte önskar fortsätta
sitt arbete i SRRS/TK efter 2016-12-31.
Styrelsen uppdrog till Linda Andersson att innan nästa styrelsemöte kontakta styrelsens förslag på
medlemmar i SRRS/TK med förfrågan om de står till kommitténs förfogande under perioden
2017-01-01 -- 2017-12-31.

122.2.

Officiella utställningar 2019
Styrelsen noterade att SRRS/TK har inkommit med en sammanställning över lokalavdelningarnas
önskemål om arrangemang av officiella utställningar 2019 och tackade för detta. Dessvärre har ingen
lokalavdelning åtagit sig att arrangera BISS-19.
SRRS har sedan många år haft ett system där lokalavdelningarna på eget initiativ får ansöka om att
anordna BISS-XX. Detta har under senare år fungerat dåligt då ingen lokalavdelning frivilligt har
åtagit sig värdskapet av evenemanget, som är avsett att vara SRRS stora årliga mötesplats för både
nya och erfarna rasintresserade. Arrangörskapet har i huvudsak alternerat mellan SRRS/Södra och
SRRS/Östra, vilket inte är rättvist vare sig mot de personer som sitter i de aktuella lokalstyrelserna
eller mot de medlemmar i övriga lokalavdelningar som fått minskad möjlighet att besöka eller delta i
evenemanget.
Styrelsen beslutade, mot bakgrund av ovanstående, att från och med 2019 ska respektive
lokalavdelning arrangera BISS-XX vart fjärde år enligt ordningen SRRS/Norra, SRRS/Södra,
SRRS/Östra och SRRS/Västra. Detta innebär att SRRS/Norra står som arrangör för BISS-19. Det är
varje lokalavdelnings ansvar att under tiden fram till evenemanget tillse att lokalavdelningen är
tillräckligt bemannad för att genomföra värdskapet.
Styrelsen uppdrog till SRRS/Norras styrelse att senast 2017-01-31 inkomma till SRRS/C med namn
på Certifierad Utställningsarrangör (CUA), datum, ort och plats för evenemanget vilket ska infogas i
ansökan till SKK.
Punkten justerades omedelbart.

122.3.

RRWC Show 2016
Styrelsen noterade att SRRS/Södra har inkommit med en resultatredovisning för RRWC Show 201607-01 som arrangerades i samarbete mellan SRRS/Södra och SRRS/C. Resultatet blev en vinst a’
20.317 SEK som delas 50/50 mellan SRRS/Södra och SRRS/C.
Styrelsen beslutade att godkänna resultatredovisningen.
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Punkten justerades omedelbart.
122.4.

§123.

Nytt vandringspris till vinnare av utställningslistan
Styrelsen uppdrog till Mari Levänen att beställa av styrelsen utsett vandringspris till en kostnad a’
max 3000 SEK inklusive frakt.
Punkten justerades omedelbart.
Kommunikationsärenden

123.1.

Ridgeback-Nytt
Styrelsen noterade glädjande att Johan Ahlenius åtar sig uppdraget som redaktör för Ridgeback-Nytt
från och med nummer 2/2017.
Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att innan nästa styrelsemöte tillfråga Jenny Jurnelius om hon
vill ingå i tidningsredaktionen under perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.
Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att innan nästa styrelsemöte presentera licenskostnader för de
programvaror som behövs för att producera tidningen.

123.2.

SRRS hemsida
Inget att rapportera.

123.3.

SRRS Årsbok
Inget att rapportera.

§124.
124.1.

§125.
125.1.

Sponsorer och samarbetspartners
Samarbetsavtal foderleverantör
Inget att rapportera.
Rapport lokalavdelningar
2016-10-31 SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2016-10-27
Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna.

§126.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§127.

Övriga ärenden

127.1.

Vision, mål och strategier
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget för att vid SRRS Fullmäktige presentera förslag till
verksamhetsplan i linje med övergripande mål och strategier.

127.2.

Fullmäktigemöte 2017
 Lokal
Styrelsen noterade att Kjell Rörström har inhämtat offerter för lokaler i Jönköpingstrakten.
Styrelsen beslutade att Fullmäktigemötet ska hållas på Scandic Elmia som har lämnat det mest
fördelaktiga priset.

Justeras mötesordförande

Justeras protokolljusterare

Protokollförare

Kjell Rörström

Johan Segerlund

Jessica Persson

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

Sida 4/5

PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Skype

Mötesdatum

2016-11-15

Paragrafer

§113-§129

Fastställt datum

2016-12-15

År/Mötesnr

2016/8

Närvarande

Kjell Rörström (ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Linda Andersson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Reidar Otterbjörk
(ledamot), Johan Segerlund (suppleant), Johan Ahlenius (suppleant), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Mari Levänen (suppleant).
Anmält förhinder

Joakim Dahlberg (vice ordförande) och Margareta Lantz (ledamot)

127.3.

127.4.

Specialklubbskonferens 2017
Styrelsen beslutade, i enlighet med fastställd rambudget 2017 och strategier godkända enligt detta
protokoll §127.1 att arrangera en specialklubbskonferens i anslutning till SRRS Fullmäktigemöte
2017.


Budget
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att innan nästa möte inkomma till styrelsen med ett
budgetförslag för evenemanget.



Inbjudan
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att innan nästa möte inkomma till styrelsen med ett förslag
till inbjudan att skicka till SRRS lokalstyrelser och kommittéer.

Samverkansträffar
Styrelsen beslutade, i enlighet med strategier godkända enligt detta protokoll §127.1 att arrangera så
kallade ”samverkansträffar” via Skype med representanter från lokalavdelningarna ungefär tre gånger
per år, förslagsvis under november/december, april/maj och augusti.
Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström att kalla lokalavdelningarnas ordförande samt av den ytterligare
2-3 utvalda styrelserepresentanter till den första samverkansträffen i december.
Punkten justerades omedelbart.

§128.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte kommer att hållas 2016-12-14 klockan 19:30 via Skype.

§129.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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